SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY I URZĘDU MIASTA IŁAWY
27.04.2021 – 19.05.2021
(WYDZIAŁY I JEDNOSTKI PODLEGŁE)
Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 4) Załącznika nr 5 (Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie) do Statutu
Miasta Iławy, przedkładam sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta Iławy
i Urzędu Miasta Iławy za okres 27.04.2021 – 19.05.2021.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:

Burmistrz:
1. zdalnym spotkaniu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
którego

tematem

było

wytypowanie

przedstawicieli

Związku

do

prowadzenia

rozmów

z Departamentem Polityki Regionalnej w zakresie pozyskania środków dla Związku
2. Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
3. spotkaniu w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji z Pełnomocnikiem ds. Przestrzeni
Publicznej, pracownikiem oraz Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
4. spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenu wokół Małego Jezioraka oraz budowy mola
z Kierownikiem Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego, Pełnomocnikiem ds. Przestrzeni
Publicznej, Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu, Dyrektorem Iławskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji i projektantem Panem Krzysztofem Popińskim
5. spacerze

badawczym

organizowanym

przez

Iławskie

Centrum

Kultury

we

współpracy

z Młodzieżową Radą Miasta dotyczącym propozycji nowych młodzieżowych inicjatyw
6. spotkaniu z pracownikiem i Prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz Kierownikiem Wydziału
Utrzymania Mienia Komunalnego w sprawie Akcji Zima na 2021 i 2022 r.
7. obchodach Święta Konstytucji 3 Maja przez złożenie kwiatów pod tablicą na budynku ratusza,
upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
8. spotkaniu z właścicielem siłowni FIT-MIKE, Przewodniczącymi Komisji Problematyki Społecznej
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, a także Prezesem Iławskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
9. posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na temat propozycji zmian w uchwale regulującej
przyznawanie mieszkań komunalnych
10. spotkaniu z przedstawicielami Grupy Rajdowej LRacing
11. przekazaniu kluczy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci do serca na plastikowe nakrętki, które znajduje
się w Iławie przy ul. Odnowiciela
12. Posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie ćwiczeń pn. WARMIA
13. spotkaniu online z przedstawicielami firmy MC Comp SA chcącej nawiązać współpracę z nowym
samorządem

14. wizycie w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w sprawie przygotowań do Akcji Zima
15. spotkaniu z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oddziału miejsko-powiatowego w Iławie w sprawie bieżącej współpracy
i planów na przyszłość
16. spotkaniu z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta w sprawie rezygnacji z zajmowanego
stanowiska
17. spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenu wokół Małego Jezioraka mola na Małym Jezioraku
wraz

z

Dyrektorem

Iławskiego

Centrum

Sportu,

Turystyki

i

Rekreacji,

pracownikiem

i Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu, Kierownik Wydziału Utrzymania
Mienia Komunalnego
18. spotkaniu w sprawie modernizacji Stadionu Miejskiego i zagospodarowania terenu z Dyrektorem
Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Kierownikiem Wydziału Planowania,
Inwestycji i Monitoringu oraz przedstawicielami środowisk sportowych (tenis ziemny, lekkoatletyka
i piłka nożna)
19. Zarządzie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w sprawie
omówienia spraw dotyczących wyboru organizacji prowadzącej Biuro Związku oraz spraw
związanych ze Strategią Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
oraz licznych rozmowach telefonicznych i spotkaniach z mieszkankami i mieszkańcami miasta

I Zastępca:
1. spotkaniu w sprawie handlu na murku z pracownikiem oraz Kierownikiem Wydziału Utrzymania
Mienia Komunalnego
2. wizycie na Wyspie Młyńskiej
3. zdalnym spotkaniu eksperckim w ramach projektu Urban Lab Rzeszów - Rzeszowskiego
Laboratorium Badań Miejskich
4. spotkaniu w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji z Pełnomocnikiem ds. Przestrzeni
Publicznej, pracownikiem oraz Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
5. spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenu wokół Małego Jezioraka oraz budowy mola
z Kierownikiem Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego, Pełnomocnikiem ds. Przestrzeni
Publicznej, Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu, Dyrektorem Iławskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji i projektantem Panem Krzysztofem Popińskim
6. spotkaniu online z przedstawicielem Fundacji SocLab
7. spotkaniu z przedstawicielem Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” w sprawie wydania książki
8. spotkaniu

z

Prezesem

Iławskiego

Towarzystwa

Budownictwa

Społecznego

w

sprawie

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława
na lata 2020-2024
9. spotkaniach

w

sprawie

Strategii

Polityki

Zdrowotnej,

w

tym

spotkaniach

ds. Opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej Miasta Iławy na lata 2021 – 2026

Zespołu

10. spotkaniu online z Dyrektorami szkół miejskich oraz Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli
11. posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na temat propozycji zmian w uchwale regulującej
przyznawanie mieszkań komunalnych
12. spotkaniu z Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
13. spotkaniu z Dyrektorem oraz Księgową Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
14. wizycie w Żłobku Miejskim i spotkaniu z Dyrektorem
15. Obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa
16. spotkaniu z pracownikami Informacji Turystycznej
17. spotkaniu Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury
18. spotkaniu w sprawie stypendiów sportowych, które odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej
19. spotkaniu w sprawie Dni Iławy z Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury, Dyrektorem Iławskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
20. wizytacji budynku zajmowanego przez Iławską Izbę Gospodarczą
21. spotkaniu z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oddziału miejsko-powiatowego w Iławie w sprawie bieżącej współpracy
i planów na przyszłość
22. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
23. spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenu wokół Małego Jezioraka mola na Małym Jezioraku
wraz

z

Dyrektorem

Iławskiego

Centrum

Sportu,

Turystyki

i

Rekreacji,

pracownikiem

i Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu, Kierownik Wydziału Utrzymania
Mienia Komunalnego
24. spotkaniu w sprawie organizacji rajdu samochodowego
25. spotkaniu z przedstawicielami formacji WOT
26. wizytacji mieszkań komunalnych
27. Uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka

II Zastępca:
1. spotkaniu w sprawie handlu na murku z pracownikiem oraz Kierownikiem Wydziału Utrzymania
Mienia Komunalnego
2. Komisji Konkursowej w naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Planowania, Inwestycji
i Monitoringu
3. spotkaniu w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji z Pełnomocnikiem ds. Przestrzeni
Publicznej, pracownikiem oraz Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
4. spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenu wokół Małego Jezioraka oraz budowy mola
z Kierownikiem Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego, Pełnomocnikiem ds. Przestrzeni
Publicznej, Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu, Dyrektorem Iławskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji i projektantem Panem Krzysztofem Popińskim
5. spotkaniu z pracownikiem i Prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz Kierownikiem Wydziału
Utrzymania Mienia Komunalnego w sprawie Akcji Zima na 2020 i 2021 r.

6. spotkaniu w sprawie zalewania ul. Wojska Polskiego z przedstawicielami Starostwa Powiatowego
w Iławie, pracownikiem Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego, Wydziału Planowania,
Inwestycji i Monitoringu oraz Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
7. pierwszym roboczo-informacyjnym spotkaniu dot. rozpoczęcia prac związanych z aktualizacją
projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego wraz z pracownikiem Wydziału
Planowania, Inwestycji i Monitoringu
8. spotkaniu z pracownikiem oraz Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
oraz przedstawicielami ROD w sprawie ścieżki na Lipowym Dworze
9. spotkaniu ze Skarbnikiem Miasta Iławy oraz przedstawicielem firmy dot. efektywności
energetycznej
10. spotkaniu z pracownikiem oraz Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji
11. spotkaniu z pracownikiem i Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
w sprawie ścieżki na Szałkowo
12. spotkaniu z Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu w sprawie parku linowego
13. spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenu wokół Małego Jezioraka mola na Małym Jezioraku
wraz

z

Dyrektorem

Iławskiego

Centrum

Sportu,

Turystyki

i

Rekreacji,

pracownikiem

i Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu, Kierownik Wydziału Utrzymania
Mienia Komunalnego
14. spotkaniu w sprawie modernizacji Stadionu Miejskiego i zagospodarowania terenu z Dyrektorem
Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Kierownikiem Wydziału Planowania,
Inwestycji i Monitoringu oraz przedstawicielami środowisk sportowych (tenis ziemny, lekkoatletyka
i piłka nożna)
15. cyklicznych

spotkaniach

z

Kierownikiem

Wydziału

Utrzymania

Mienia

Komunalnego

oraz Kierownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu w celu omówienia bieżących
spraw

Wydział Komunikacji Społecznej
1. W okresie międzysesyjnym Wydział odpowiadał za przygotowanie materiałów prasowych
do publikacji zleconej w samorządowej kolumnie „Wieści z iławskiego ratusza” w Życiu Powiatu
Iławskiego (wyd. 30.04.2021 r. oraz przygotowania do wydania, które ukarze się 28.05.2021)
w tym za zebranie informacji z wydziałów i jednostek podległych nt. inwestycji, kampanii
i komunikatów dla mieszkańców, wykonanie fotografii ilustracyjnych oraz składu graficznego.
2. W dalszym ciągu Wydział przy współpracy z Informacją Turystyczną w Iławie pracował
nad aktualizacją materiałów i broszur, map potrzebnych do obsługi ruchu turystycznego
w sezonie 2021.
3. W związku z łagodzeniem obostrzeń Wydział w ramach akcji promocyjnej zorganizował
zgadywanki fotograficzne. W zamian za prawidłowe określenie miejsca, gdzie zdjęcia zostały

wykonane, uczestnicy otrzymywali bandery Iława inspiruje na jacht, rower, motor. Zgadywanki
cieszyły się dużą popularnością, planujemy ponowienie akcji przed startem wakacji.

4. Kontynuowano prace nad Raportem o Stanie Gminy za rok 2020.
5. Wydział pracował nad przygotowaniem oraz podpisaniem umów ze stowarzyszeniami, których
oferty dostały dotację w ramach konkursu ofert na działania zgodne z programem współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi . Trwała także bieżąca ocena ofert wpływających
do urzędu w trybie 19a.

6. Trwają prace nad nowym serwisem internetowym miasta i jednostek. Wykonawcy dostarczono
uwagi i wskazówki dotyczące oczekiwanego efektu w postaci nowego serwisu z szeregiem
udogodnień i dostosowań do WCAG 2.1. Odbyto w tym zakresie liczne konsultacje online
z

Wykonawcą.

Rozpoczęto

też

prace

nad

uzupełniniem

serwisu

miasta

Iławy.

7. Rozpoczęto prace nad IBO 2022, rozpoczęto nabór osób do tzw. Głosu Społecznego do Zespołu
ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.
8. Wydział współuczestniczył w organizacji na Jezioraku eliminacji Pucharu Polski klasy Omega.
Wydarzenie odbyło się w dniach 22.05. – 23.05.2021 r. w Sarnówku. Miasto było partnerem regat.
W regatach brała udział załoga Iława Sailing , wspierana przez urząd.
9. Przed weekendem majowym, oficjalnym rozpoczęciu sezonu żeglarskiego, a także przed dniem
08.05.2021 r., podkręciliśmy działania promocyjne miasta pokazując wizerunek miasta,
jako idealnego miejsca na wypoczynek blisko natury,

spokojnego miejsca zarówno

do odpoczynku aktywnego, jaki i relaksu nad Jeziorakiem.
10. Trwają prace nad artykułem oraz grafikami do 100 wydania magazynu Wiatr (bezpłatny magazyn
dostarczany do przystani, portów, pensjonatów, hoteli sklepów na terenie całego kraju).

11. Od dn. 15.05.2021 r. trwa kampania promocyjna miasta w Internecie, na portalach
społecznościowych w ramach - Polskie Wakacje 2021. Mamy już pierwsze statystyki przygotowane
na

dzień

06.05.2021

r.

Na

portalach

społecznościowych

zostało

już opublikowanych 12 kreacji marketingowych miasta z różnym przekazem promocyjnym,
są to zarówno zdjęcia, jak i filmy promocyjnych. Całkowity zasięg Facebooka i Instagrama
tych kreacji to na dzień 06.05.2021 r. - 244 844 użytkowników. Największe zainteresowanie Iławą
odnotowujemy w województwie mazowieckim i aglomeracji śląskiej. Przy tym ruchu szacujemy, że
kampania zakończy się na zasięgu 880 tys. - 1,1 mln. Natomiast całkowite odtworzenia filmów
dotychczas opublikowanych to ponad 49 tys.! Kampania internetowa potrwa aż do września br.
Zmieniamy teraz kreację kampania na wakacyjną, rozpoczynamy promocję imprez, jakie mają
mieć miejsce w naszym mieście.

12. Kierownik Wydziału brał udział w posiedzeniu zarządu ZLOT, w dn. 11.05.2021 r., a także brał
udział w spotkaniu dot. planowania akcji pn. „ZLOT blogerów na Warmii i Mazurach”. Zadnie,
na które ZLOT otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko
-Mazurskiego w wysokości 18 500 zł. LOT zaprosił 5 znanych blogerów podróżniczych z Polski,
nagrodzonych w Turystycznych Mistrzostwach Blogerów. Każdy z nich spędzi minimum
3 dni w regionie Mazur Zachodnich. W trakcie pobytu ukazywać się będą na bieżąco stories
i posty na Instagramie oraz posty na Facebooku. Odwiedzą nas blogerzy „Znajkraj”, „Podróże
w Naturze”, „Podróże bez ości”, Bartekwpodróży.pl oraz „Paragon z podróży”.
13. Ponadto wydział odpowiadał za:
•

bieżącą obsługę fotograficzną wydarzeń z udziałem burmistrza i jego zastępców, realizacji
inwestycji;

• publikację informacji z UM Iławy na portalach internetowych, profilach społecznościowych
i współadministrowanie grupą Facebook Iława na wynos;
•

przygotowywanie

oraz

zlecanie

materiałów

własnych

do

portali:

www.infoilawa.pl,

www.ilawa.wm.pl oraz radionet.pl oraz do radiowych rozgłośni lokalnymi;
• odpowiedzi na pisma, zapytania oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
• przygotowania podziękowań, listów gratulacyjnych odpowiedzi na udzielenie patronatu
burmistrza miasta;
• rozpatrywanie wniosków o przyznanie materiałów promocyjnych na wydarzenia kulturalne
i sportowe;
• doradztwo i informacje z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych (źródła finansowania,
informacje w mediach społecznościowych, spotkania indywidualne).
• odpowiedzi na interpelacje, zapytanie o dostępność do informacji publicznej.
• publikację gotowych informacji oraz przygotowywanie grafik dot. obostrzeń związanych
z COVID-19.

Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego
• W dn. 17.05.2021 r. przeprowadzono przetarg na remont oznakowania poziomego
ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021.
Trwa procedura wyłaniania wykonawcy.
• Wykonano umocnienie nabrzeża jeziora Mały Jeziorak w sąsiedztwie pomostu, przy którym
cumuje statek "Ilavia".
Prace

wykonała

firma

USŁUGI

14-202 Iława, Laseczno Małe 89C.
Koszt prac: 10.209 zł.

REMONTOWO-BUDOWLANE,

Artur

Jeziorski,

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 27.04.2021 r. w ramach kontynuacji prac dotyczących opracowania Planu Adaptacji
do zmian klimatu Miasta Iławy, odbyło się spotkanie robocze Zespołu ds. MPA w formule online,
podczas którego dyskutowano nad propozycją celów adaptacji Iławy do zmian klimatu
oraz dokonano wyboru i podjęto próbę opisu działań adaptacyjnych. W poprzednim kwartale
zakończono prace nad częścią diagnostyczną, a obecnie pracujemy nad częścią planistyczną.
Cele są odpowiedzią dla problemów, zdiagnozowanych w etapie diagnostycznym, a działania
adaptacyjne pokazują, w jaki sposób chcielibyśmy realizować cele, przy pomocy, jakich
wskaźników to monitorować. Narzędzia te są niezwykle ważne i pomocne w przyszłym wdrażaniu
dokumentu.

2. W dn. 21.04.2021 r. odebrano przedmiot zlecenia o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
zabytkowej willi warz z otoczeniem w ul. Mazurskiej 2.
Wartość zlecenia wyniosła: 1 230,00 zł brutto.
Dokumentację geodezyjna wykonała firma: Usługi Geodezyjne Grajewski z Grudziądza
w terminie umownym.
3. W dn. 23.042021 r. zawarto z firmą Pracownia Projektowa D3 w Iławie, umowę o wykonanie
dokumentacji do ogłoszenia przetargu na prace w zakresie budowy mogiły zbiorowej
na cmentarzu ul. Piaskowa.
Wartość umowy wynosi: 2 460,00 zł brutto.
4. W dn. 04.05.2021 r. rozpoczęto czynności odbiorowe dotyczące Rozbudowy przystani Ekomariny
w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich
w oparciu o Ekomarinę w Iławie” – Część 2 - Roboty hydrotechniczne polegające na przebudowie
istniejącego

pomostu

nr

1

i

budowie

nowych

pomostów

nr 2 i 3 wraz z zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi
wraz z rozbudową dojść z istniejącego ciągu pieszego przebiegającego wzdłuż brzegu jeziora do
przyczółków wejść na projektowane pomosty nr 2 i 3 i utwardzenia dojścia

do zbiornika

na oleje przepracowane.
5. W

dn.

04.05.2021

r.

odebrano

dokumentację

„Doświetlenia

przejścia

dla

pieszych

przy ul. Ostródzkiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gospodarską w Iławie”.
Dokumentację wykonało: Biuro Projektowe Usługi Szkolenia „Liedtke” mgr inż. Rafał Liedtke
z siedzibą w Iławie.
Wartość umowy: 3 198,00zł brutto.
6. W dn. 05.052021 r. odebrano roboty budowlane w zakresie wykonania światłowodu do budynku
Ekomariny.
Wartość umowy wyniosła: 27 000,00 zł brutto.

Roboty wykonała firma: IVENDO w Iławie, w terminie umownym.
7. W dn. 05.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji Gminy
Miejskiej Iława w zakresie: Część 1 – Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. 1 Maja w Iławie. Część 2 – Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo – rowerowego od ul.
Kopernika do dworca PKP w Iławie. Część 3 - „Dokumentacja projektowa monitoringu wizyjnego
miasta Iława.”
8. W dn. 06.05.2021 r. zawarto umowę z firmą: ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY ELKOT
Krzysztof Kotkowski, z siedzibą przy ul. Jesionowej 31B, 25-540 Kielce, na dostawę mebli
i wyposażenia warsztatu szkutniczego i magazynu sprzętu żeglarskiego w ramach przedsięwzięcia
pn.

„Rozwój

zaplecza

pozaszkolnych

form

szkoleń

żeglarskich

w

oparciu

o Ekomarinę w Iławie”.
Wartość umowy brutto: 19.875,57zł.
Termin realizacji: 30 dni.
9. W dn. 06.05.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji budowlanej
dla inwestycji Część 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej
w Iławie”, Część 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie”.
Na Część 1 wpłynęło 5 ofert, a Część 2 wpłynęły 4 oferty.
Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
10. W dn. 07.05.2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej od ul. Gdańska
– Nowomiejska – II etap. Zadanie jest elementem Projektu UE pn: „Poprawa systemu
gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy”.
11. W dn. 20.04.2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym
przy ul. Piaskowej w Iławie.
12. W dn. 21.04.2021 r. przekazano plac budowy pod realizację zdania „Budowa drogi do budynku
przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A”.
Wykonawcą zadania jest: Nowomiejskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
13. W dn. 12.05.2021 r. przekazano plac budowy pod realizację zdania „Budowa wybiegu dla psów
przy ul. Gdańskiej”.
Wykonawcą zadania jest: WEREN sp. z o.o. z Wrocławia.
14. W dn. 30.04.2021 r. odebrano dokumentację na przebudowę sieci telekomunikacyjnej
w ul. Kopernika kolidującej z budową zatok autobusowych.
Dokumentację wykonała firma: PGProjekt z Olsztyna.
Wartość umowy: 7 995,00 zł brutto.

15. W dn. 30.04.2021 r. odebrano dokumentację budowy chodnika przy ul. Smolki i ul. Długiej.
Dokumentacje wykonała: Pracownia Projektowa D3 Rafał Wrzosek z Iławy. Wartość umów:
3075,00 zł brutto.
16. W dn. 19.05.2021 r. odbył się odbiór prac wymiany nawierzchni boiska wykonanych w ramach
zadania pn. „Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska”.
Roboty budowlane wykonało: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy.
Wartość umowy: 168 725,46 zł brutto.
17. Projekt

"Rozwój

niskoemisyjnego

transportu

miejskiego

w

Iławie"

został

wybrany

do dofinansowania w ramach konkursu z osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie
4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego
(Niskoemisyjny

transport

miejski)

ze

środków

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Woj. Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
Koszt projektu: 6 313 637,98 zł.
Kwota dofinansowania: 4 264 542,57 zł.
Okres realizacji: do 30.09.2022 r.
18. W ramach projektu zostaną wybudowane zatoki przystankowe na ul. Kopernika oraz Al. Jana
Pawła II, zakupione zostaną dwa autobusy elektryczne wraz z ładowarką, system biletomatów
do floty autobusowej, zamontowane zostaną 4 kolejne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej:
przystanki przy ul. Niepodległości 2 szt., na ul. Ostródzkiej i na ul. Dąbrowskiego.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. Zajęcia Klubu aktywności „Junior” z uwagi na sytuacje Covid -19 zostały ograniczone
do kontaktów zdalnych. Kontakt z uczestnikami za pomocą narzędzi do komunikacji
na odległość. Pomoc w odrabianiu lekcji, rozmowy wychowawcze, porady.
2. Indywidualne konsultacje z uczestnikami Klubu Młodzieżowego i Klubu Aktywności Junior – ilość
spotkań 12.
3. Zajęcia profilaktyczne w formie online (2 godziny lekcyjne)– połączenie internetowe pedagoga
z Ośrodka z klasą za pośrednictwem komunikatora do nauki zdalnej –
„Punkt Wyjścia - JAK nie ZGUBIĆ SIEBIE” - Depresja
27.04.2021 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku Klasa IV
28.04.2021 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Klasa IV
29.04.2021 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Klasa III
06.05.2021 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Klasa II

11.05.2021 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Klasa III
12.05.2021 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Klasa II
Emocje - „myślę czuję rozumiem”
10.05.2021 r. Przedszkole nr 6 grupa motylki i grupa słoneczka
4. W dniach 04.05.2021 r., 11.05.2021 r. oraz 18.05.2021 r. odbyły się posiedzenia Miejskiej Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

na

których

zaopiniowano

pozytywnie

5 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Odbywają się konsultacje ze specjalistami z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej
i prawnej w trybie stacjonarnym.
6. Odbywają się cotygodniowe posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego pomocy w sytuacji
przemocy w rodzinie w trybie stacjonarnym oraz w formie kontaktu telefonicznego.
7. Odbywają się spotkania grup roboczych w sprawach przemocy w rodzinie w trybie stacjonarnym
oraz w formie kontaktu telefonicznego.
8. Odbywają się spotkania grup samopomocowych – AA Anna, Na Witamina.
9. Od połowy maja rozpoczęły się działania w ramach

Kampanii informacyjno - edukacyjnej

„Razem przeciw Depresji” – artykuł psychologa, informacja o kampanii na stronach internetowych
Ośrodka

i

Urzędu

Miasta,

zajęcia

o

depresji

prowadzone

przez

pedagoga

z Ośrodka w kolejnych szkołach, druk plakatów i ulotek.
10. Od dn. 15.05.2021 r. zajęcia w ramach projektu realizowanego w Ośrodku przez: stowarzyszenie
ESWIP: pt „Powiat iławski stawia na rodzinę” będą realizowane w formie stacjonarnej.
11. Na terenie Ośrodka systematycznie odbywają się spotkania harcerzy.
12. W dn. 19.05.2021 r. dokonano końcowego odbioru boiska przy Ośrodku Psychoedukacji
w ramach inwestycji „Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku”.
Wszystkie spotkania odbywają się przy zachowaniu wszelkiej ostrożności
oraz obostrzeń związanych z Covid 19 .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Działalność Dziennego Domu Senior +
W okresie 27.04.2021 r. – 19.05.2021 r. nie były prowadzone zajęcia w Dziennym Domu „Senior+”.
Działalność Świetlicy Środowiskowej ,,MOPSIK”
1. W dn. 30.04.2021 r. odbyły się zajęcia komputerowe.
2. W dniach 04.05.2021 r. – 07.05.2021 r. odbył się turniej w warcaby.
3. W dniach 10.05.2021 r. – 14.05.2021 r. zorganizowano zajęcia plastyczne z wykorzystaniem farb.

Działania MKIS –CAL

1. Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży
2. Profilaktyka Covid-19
3. Wsparcie edukacyjne (pomoc w nauce i umożliwianie uczestnikom realizowania

nauczania

zdalnego)
4. Wsparcie psychologiczne
5. Warsztaty taneczne
6. Zajęcia wokalno-muzyczne
7. Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie
I. ZESTAWIENIA MIESIĘCZNE

kwiecień 2021
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w tym do lat
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15
cy
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Ogółem
książek
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14
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17
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5
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0

5

0

144
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0
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1 090
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Ogółem od
początku roku

35

1

0

21

13

1 126

2 232
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75 121

128

460

15

1 026

1 501

1 420

13 062

1. Użytkownicy i zbiory
1. Digitalizacja i opracowanie 365 publikacji w Iławskiej Kronice Cyfrowej, 59 w Iławskiej Bibliotece
Cyfrowej oraz 65 rekordów w Bibliografii Warmii i Mazur;
2. Zakup i opracowanie 236 nowości wydawniczych;
3. Przygotowanie zbiorów regionalnych do przeniesienia z Wypożyczalni dla Dorosłych
do Czytelni Ogólnej (aktualizacja opisów bibliograficznych, reklasyfikacja, ustalenie wartości
zbiorów – 132 woluminy);
4. Włączenie do zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych kartonów zwracanych podczas skontrum
książek;

5. Ewidencjonowanie na bieżąco przyjmowanych zbiorów bibliotecznych (zakupy i dary);
6. Opracowanie 11 biogramów „Zasłużeni dla Miasta Iławy”;
7. „Książka do domu”;
8. Bookcrossing – trzy wyjazdy uzupełniające skrzynki i półeczki.

2. Edukacja czytelnicza i medialna
• Język angielski – 824 osoby;
• Prace nad przygotowaniem wystawy „Stanisław Lem. Uniwersum”;
• Głośne czytanie w Żłobku Miejskim – 50 osób;
• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – trzy filmy (czytali: Andżelika Szymańska, Jarosław
Stawski,

Dorota

Kamińska)

na

podstawie

nowych

legend

iławskich

– 5 191 odbiorców.
• Konkurs - „Książki, które znacie” – 5 pytań – 12 uczestników, 4 737 odbiorców;
• „Kwadrans z Książką” – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych – 28 uczestników;
•

Zabawa z okazji Tygodnia Bibliotek

– quiz wiedzy dotyczący książek i bibliotek

– za prawidłową odpowiedź słodka nagroda – 34 uczestników.
3. Działalność informacyjna
• Tydzień Bibliotek – „Znajdziesz mnie w bibliotece” (film, banery) – 2 751 odbiorców;
• „Japonia bliższa i dalsza” – projekt – Cz. 1. Studio Ghibli – Instagram – 505 odbiorców;
• Bookcrossing – nowa budka – 1 422 odbiorców

4. Projekty w realizacji
• „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”, „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych
oraz

mobilnych

gier”

–

online.

W

czterech

spotkaniach

wzięło

udział

33 uczestników;
• „Mała Książka, Wielki Człowiek”;
• „Wierzby. Nowe Legendy iławskie” - projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Iławy,
Informacją Turystyczną oraz Anną Balińską;
• „Czytanie pod Wierzbą”

5.

Szkolenia
Organizowane przez bibliotekę:
• Szkolenie online pt. „Co media społecznościowe mówią o naszych czytelnikach?” Facebook,
YouTube, blogi jako wsparcie w rozpoznaniu najważniejszych potrzeb i gustów młodych
czytelników – 38 uczestników

Organizowane przez inne podmioty:
• Konferencja Biblioteka 5.0 w ramach Wirtualnych Targów Książki BookTarg (tematy
webinariów: Rola bibliotek w kształtowaniu biblioróżnorodności – znaczenie promocji dobrej

literatury niszowych wydawnictw; Biblioteczne Eldorado – nowoczesne rozwiązania systemowe
kluczem

do

stworzenia

idealnego

katalogu

książek;

Jak

mierzyć,

by się dowiedzieć? O statystykach kluczowych dla rynku książki; Nowoczesne biblioteki
w Norwegii – specyfika pracy z treściami cyfrowymi i wydarzeniami podczas pandemii);
• Warsztaty moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki – w jaki sposób kontynuować działania w
2021 roku?
• Szkolenie online na temat opracowywania zbiorów w bibliotece publicznej;
• Centra Usług Wspólnych, praktyczne aspekty wdrożenia obsługi wspólnej samorządowych
jednostek organizacyjnych.

6.

Partnerstwo lokalne
• „Kwadrans z Książką” – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych;
• Głośne czytanie – Żłobek Miejski w Iławie

7.

Wystawy
•

„Tożsamość”– Galeria Jazzowa przy Ratuszu;

• „Zobacz. Motyle Iławy” – makrofotografia – Galeria Jazzowa przy Ratuszu;
• „Najmniejsze. Książki w bibliotece” – Biblioteka Główna; Wypożyczalnia dla Dorosłych;
• „Tydzień Bibliotek w Filii nr 2”;
• „Wiosna” – wystawa laureatów i uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego przez
Panią Małgorzatę Kosińską z Przedszkola Miejskiego nr 3.

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
• 01.05.2021 r. - uruchomienie rejsów po Jezioraku statkiem Ilavia
• 10.05.2021 r. - spotkanie w sprawie nowego regulaminu przyznawania miejskich stypendiów,
nagród i wyróżnień. Obecni byli przedstawiciele ICSTiR, Rady Sportu, Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zastępca Burmistrza, Pani Dorota Kamińska
• 10.05.2021 r. - otwarcie i zamknięcie zapisów na spływ kajakowy z ICSTiR
• 10.05.2021 r. - spotkanie z organizatorami Milko Mazury MTB w sprawie iławskiego Wyścigu
Pięciu Jezior
• 11.05.2021 r. - spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie organizacji Dni Iławy
• 14.05.2021 r. - spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie utworzenia w Iławie parku linowego
• 15.05.2021 r. - Mecz II ligi piłki ręcznej: ITS Jeziorak Iława - KPR Blejkan Gryfino

• 18.05.2021 r.

- spotkanie w Iławskim Centrum Kultury w sprawie organizacji imprezy pod

nazwą "Święto Gęsi"
• 18.05.2021 r.

- spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie organizacji w Iławie rajdu

samochodowego
• 18.05.2021 r. - objazd trasy z przedstawicielem imprezy organizowanej w Iławie pod nazwą
Armagedon Active

Iławskie Centrum Kultury
W dn. 27.04.2021 r. kilkoro pracowników ICK wraz z Panią Dyrektor – Lidią Miłosz wyruszyli w miasto,
by poznać potencjał kulturotwórczy mieszkańców Iławy, poznać ich i zapytać w jaki sposób
oni widzieliby ofertę kulturalną miasta. Działanie to związane było z projektem „Kultura wspólna
sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Iławie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury
+ Inicjatywy lokalne”.

W dn. 29.04.2021 r. na fanpage’u ICK pojawiło się nagranie podsumowujące Taneczny Challenge
Iławy. Prezentację poprzedziła współpraca z iławskimi środowiskami tanecznymi – tancerzem
Damianem Osiakowskim i instruktorka Julita Drobotko. Przez kilka tygodni trwał nabór, który
zakończył się obradami jurorów. Montaż filmowy wykonała pracownica Iłąwskiego Centrum Kultury
– Agata Tecław. Wydarzenie to wpisywało się w obchody Międzynarodowego Dnia Tańca, który
przypadał na ten właśnie dzień. Jury przyznało I miejsce wszystkim uczestnikom. Każdy
z nich zaprezentował inny styl, inną energię, każdy chciał przekazać coś oryginalnego. Szczególne
wyróżnienie powędrowało do Marii i Macieja Zygmunt za fantastyczną energię i rewelacyjny pomysł
na pokazanie walorów naszego regionu. Dziękujemy: Liwii Ziętek, Absolwentkom z SP 3, Blue Ever
Trio, Zuzi Roszkowskiej, Elizie Radomskiej oraz Lenie Szałkowskiej za włączenie się do wydarzenia.
W dn. 29.04.2021 r. odbył się spacer badawczy, podczas którego zaprezentowane zostały
innowacyjne pomysły na wydarzenia kulturalne w naszym mieście. W spacerze aktywny udział wzięli
przedstawiciele władz miasta: Burmistrz Iławy - Dawid Kopaczewski, Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Aneta Rychlik, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
- Bartosz Bielak, Przewodnicząca ds. Potrzeb Młodzieży - Wiktoria Błaszczyk oraz młodzież ze szkół
z terenu Iławy: Miłosz Zakrzewski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie, Dominika Bartkowska
z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Wiktoria Kotowska reprezentująca
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Spotkanie poprowadziła dyrektorka Iławskiego Centrum
Kultury - Lidia Miłosz przy wsparciu pracowników działu merytorycznego. Podczas spaceru młodzież
zaprezentowała autorskie projekty na wydarzenia kulturalne, które mogłyby mieć miejsce
w przestrzeni miasta Iławy. W parku przy Kinoteatrze "Pasja" Miłosz Zakrzewski przedstawił pomysł

na "Dzień Współczesnej Kultury". Wiktoria Kotowska na lodowisku miejskim opowiedziała
o "dyskotece na wrotkach" z muzyką w stylu lat 80-tych i 90-tych. Dominika Bartkowska zaskoczyła
wszystkich projektem

imprezy cosplayowej i Comic Con w miejskim lasku przy ul. Sienkiewicza.

Słuchacze brali aktywny udział w spotkaniu, zadając pytania oraz dyskutując nad możliwościami
realizacji przestawionych planów. Autorzy projektów będą mieli możliwość zgłoszenia wniosków
do konkursu inicjatyw, w którym ich pomysły zyskają szansę otrzymania dofinansowania
od Narodowego Centrum Kultury na realizację. Zaprezentowane projekty to tylko niektóre
z propozycji, które uzyskaliśmy od młodzieży szkolnej w ramach warsztatów "Mój czas - moja szansa"
prowadzonych przez instruktora Karola Zielińskiego. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach
projektu "Kultura - wspólna sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Iławie”.

Majówka online 2021
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa tegoroczne wydarzenie podobnie
jak to, które odbyło się rok temu, zrealizowane zostało w formule online. Iławskie Centrum Kultury
w partnerstwie z iławskimi szkołami podstawowymi stworzyło bogaty program obchodów w dniach
01.05 – 03.05.2021 r. Wszystkie wydarzenia opublikowano na fanpage’u ICK na portalu
społecznościowym Facebook oraz na kanale YouTube.

Program wydarzenia:
1 maja (sobota)
12:00 - wystawa okolicznościowa pt. „Polskie symbole narodowe”
13:00 - „Portrety – happening malarski” przygotowany przez uczniów z SP3 pod opieką Joanny
Sierzputowskiej

2 maja (niedziela)
11:00 - „PREZENTACJA Z FLAGĄ” przygotowana przez uczniów z kl. Id z SP1
12:00 - „Uczcimy Ciebie słowem i piosenką” – prezentacja uczniów z SP5 pod opieką Aliny
Skotarczak oraz Anny Waszelewskiej
13:00 - Recytacje wierszy patriotycznych przez uczniów z SP1
3 maja (poniedziałek)
11:00 - wystawa okolicznościowa pt. „Konstytucja 3 Maja” przygotowana przez Cypriana
Grabowskiego, Seweryna Szczepańskiego oraz Piotra Bryla
12:00 - złożenie kwiatów przez przedstawicieli iławskich samorządów pod tablicą upamiętniającą
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
12:00 – 13:00 - rozdawanie spacerowiczom biało-czerwonych flag oraz kotylionów przez harcerzy
14:00 - „Pieśni trzeciomajowe” - występ chóru z SP3 pod opieką Aliny Jasińskiej
15:00 - Żywy obraz Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” przedstawienie teatralne uczniów
z SP3 pod opieką Doroty Świtaj, Kamili Borkowskiej oraz Piotra Bryla

W dn. 05.05.2021 r. ICK włączyło się w promocję rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej.
Na fanpage’u jednostki pojawił się post z plakatem informującym o tym, że nabór trwa
do dn. 25.05.2021 r.
W dn. 05.05.2021 r.

na fanpage’u ICK ukazał się film stworzony przez grupę aktorską

przy ICK prowadzoną przez Piotra Weintza. Ze względu na to, że nie mogą oni pracować na scenie
teatralnej, pracując zdalnie, stworzyli kolejną etiudę aktorską. „Z przymrużeniem oka, czyli humor
z życia...” to cztery sceny humorystyczne, których scenariusz oparty jest na różnego rodzaju żartach,
dowcipach: absurdalnych, oscylujących wokół tzw. czarnego humoru, czasem też na pograniczu
smaku. Zadaniem uczestników warsztatów teatralnych było kreatywne odnalezienie się z tekstem,
który niekoniecznie jest literacki.
W dn. 10.05.2021 r. ogłoszona została premiera spektaklu Iławskiej Grupy Aktorskiej, pt. „Zaraza”.
Odbędzie się on w dn. 31.05.2021 r. o godzinie 20:00 na scenie Kinoteatru „Pasja”.
W dn. 10.05.2021 r. w sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie
poświęcone rozdaniu nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Iławy w dziedzinie kultury. Ogłoszenie
wyników nastąpi w dn. 31.05.2021 r.w Kinoteatrze „Pasja” podczas Gali Dnia Działacza Kultury, która
uświetniona zostanie programem artystycznym w wykonaniu Julity Kożuszek oraz Doroty
Wasilewskiej.
W dn. 11.05.2021 r. ogłoszona została kolejna edycja wydarzenia „Przedszkole Tańczy i Śpiewa”.
Wydarzenie to odbędzie się w dn. 15.06.2021 r. w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga. Udział
w nim mogą brać przedszkola z Iławy. Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 08.06.2021 r.
W dn. 15.05.2021 r. w Iławie odbyła się Noc Muzeów. Na profilu ICK udostępnione zostały
wydarzenia, które instytucja przygotowała na ubiegłoroczne wydarzenie pod tytułem „Noc z Iławskim
Centrum Kultury”:
„Historia kina w Iławie” – wycieczka online z Dariuszem Paczkowskim, przewodnikiem miejskim,
iławskim radnym
„Poznaj tajniki pracy kinooperatora” – spotkanie na żywo z Arielem Ruteckim i Markiem Klinickim,
pracownikami ICK
„Sztuka w pracy techników estradowych” – niezwykły pokaz świateł i dźwięku – spotkanie na żywo
z Michałem Dembińskim i Pawłem Lewandowskim, pracownikami ICK

Kinoteatr Pasja
Pracownicy kina przygotowują obiekt do ponownego otwarcia. Cały czas pozostawali w stałym
kontakcie z dystrybutorami filmowymi, co umożliwiło sprawne przygotowanie nowego repertuaru
seansów kinowych. W międzyczasie zajmowali się serwisem projektora kinowego. Sala kinowa

przygotowywana jest do pracy w ścisłym reżimie sanitarnym. Załoga kina Pasja w zależności
od zaistniałych potrzeb zastępowała pracowników ICK z działów merytorycznego i technicznego.

Działania administracyjno-techniczne
W dniach 26.04. – 29.04.2021 r. w godzinach 10:00-12:00 na terenie obiektu kinoteatru odbywały
się ćwiczenia przeciwpożarowe, które prowadzone były przez strażaków z Państwowej Straży
Pożarnej.
Remont w Osiedlowym Domu Kultury został zakończony. Ostatnim etapem było odświeżenie
i odmalowanie klatki schodowej.
W ODK również powstało archiwum zakładowe Iławskiego Centrum Kultury. Jedno z pomieszczeń
zostało

dostosowane

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami.

Pomieszczenie

w odpowiednie regały, odświeżono oraz odpowiednio przystosowano do pracy archiwisty.

wyposażono

