Wykaz uchwał podjętych
w 2020 roku
Załącznik do Raportu o stanie Gminy Miejskiej Iława w 2020 roku

1

2

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

1.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata
2019-2029

XVII/171/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

2.

zmian w budżecie miasta na 2019 rok

XVII/172/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

3.

uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVI/163/19 z
dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej
Iława na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku
oraz planu nansowego tych wydatków.
zmieniającej uchwałę ws. wyznaczenia przedstawicieli
reprezentujących miasto Iława w Zgromadzeniu Związku
Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

XVII/173/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

XVII/174/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

5.

wyznaczenia przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin
Euroregionu „Bałtyk”

XVII/175/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

6.

przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w
2020 roku Programu "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 nansowanego ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Miejskiej Iława na rok szkolny 2019/2020

XVII/176/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

XVII/177/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

8.

zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i
porządku w mieście

XVII/178/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

9.

zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji zbadania skargi
na działalność Burmistrza Miasta Iławy oraz przedłużenia
terminu jej rozpatrzenia

XVII/179/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

10.

zmian w Statucie Miasta Iławy

XVII/180/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

4.

7.

fi

fi

3

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

Obowiązywała do 31.08.2020 r.

Utraciła moc uchwałą XIX/212/20 z dnia 15.04.2020
roku

Rozstrzygniecie nadzorcze wojewody
PN.4131.83.2020 w części §ust 6

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

11.

przyjęcia przez radę rezygnacji Pana Zbigniewa
Miecznikowskiego z funkcji przewodniczącego oraz
odwołania go z tej funkcji

XVII/181/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

12.

Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

XVII/182/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

13.

ustalenia składu Komisji Rewizyjnej

XVII/183/20
z dnia 27 stycznia 2020 roku

+

14.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na
lata 2020-2029

XVIII/184/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

15.

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020

XVIII/185/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

16.

ws. udzielenia pomocy nansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w
Brukseli

XVIII/186/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

17.

udzielenia pomocy nansowej Powiatowi Iławskiemu na
realizację zadania publicznego o charakterze
ponadgminnym, określonego w art.4 ust. 1 pkt. 33 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XVIII/187/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

18.

przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci Młodzieży pobierających naukę w
szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Iława

XVIII/188/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

19.

ws. określenia warunków przyznawania Stypendiów
Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Iławie w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży

XVIII/18920
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

20.

zmieniającej uchwałę ws. Miejskiego Programu
Pro laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

XVIII/190/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

fi

fi

fi

4

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

Obowiązywała do grudnia 2020 r.

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

21.

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Iławy w roku 2020

XVIII/191/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

22.

nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy
ul. Boczno-Górnej

XVIII/192/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

23.

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława

XVIII/193/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

24.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Wyszyńskiego

XVIII/194/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

25.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Lipowy Dwór

XVIII/195/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

26.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc
przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście

XVIII/196/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

27.

sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad
zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

XVIII/197/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

28.

utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod
nazwą „Iławski Klub Seniora” oraz zmiany Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

XVIII/198/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

29.

zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia
23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
ustalenia składu Komisji Problematyki Społecznej

XVIII/199/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

XVIII/200/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

30.

5

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)
Utraciła moc uchwałą XXX/331/21 z 22 lutego 2021
roku

+

Nieuregulowany stan prawny właściciela
nieruchomości- realizacja w 2021 r-

W trakcie realizacji

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

31.

ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

XVIII/201/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

32.

ogłoszenia roku 2020 w mieście Iława „Rokiem
Maksymiliana Grabowskiego”

XVIII/202/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

33.

zasad i trybu przyznawania nagród dla osób zajmujących
się twórczością artystyczną i upowszechnianiem oraz
ochroną kultury

XVIII/203/20

+

34.

rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy

XVIII/204/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

35.

rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy

XVIII/205/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

+

36.

rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy

XVIII/206/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

nieważna

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
PN.4131.148.2020- nieważność w całości

37.

rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy

XVIII/207/20
z dnia 24 lutego 2020 roku

nieważna

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
PN.4131.139.2020- nieważność w całości

38.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata
2020-2029

XIX/208/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

39.

zmian w budżecie miasta na 2020 rok

XIX/209/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

40.

udzielenia pomocy nansowej Powiatowi Iławskiemu na
realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr
1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku
Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo rowerowego"

XIX/210/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

fi
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Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

41.

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie miasta Iławy w roku 2020

XIX/211/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

42.

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Iławy

XIX/212/20

+

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)
W okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia

z dnia 15 kwietnia 2020 roku
43.

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na
terenie Gminy Miejskiej Iława

XIX/213/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

44.

określenia przepisów porządkowych związanych z
przewozem osób, bagażu ręcznego i zwierząt środkami
lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie

XIX/214/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody
PN.4131.203.2020- nieważność w części

45.

ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami
komunikacji miejskiej w Iławie

XIX/215/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody
PN.4131.202.2020- nieważność w części

46.

rozstrzygnięcia skargi na burmistrza Miasta Iławy

XIX/216/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

47.

rozstrzygnięcia skargi na burmistrza Miasta Iławy

XIX/217/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

48.

wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/103/19RM w Iławie
z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia żłobka
Miejskiego- w załączniku do uchwały- statut żłobka
Miejskiego w Iławie

XIX/218/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

+

49.

ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w objętych
projektem pt. Żłobek w Iławie w Żłobku Miejskim w Iławie

XIX/219/20
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

-

50.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na
lata 2019-2029.

XX/220/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

7

Utraciła moc uchwałą XXV/272/20 z dnia
26.10.2020 roku

-

Utraciła moc uchwałą XIX/219/20 z dnia 18 maja
2020 r.

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

51.

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok.

XX/221/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

52.

ws. przyjęcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Iława na lata.

XX/222/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

53.

zmiany uchwały nr X/110/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia
29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Iława oraz maksymalnej wysokości opłat
za wyżywienie i uchylenia uchwały nr XIX/219/20 Rady
Miejskiej w Iławie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci objętych
projektem pt. „Żłobek w Iławie” w Żłobku Miejskim w
Iławie
wprowadzenia zmian w Uchwale nr X/103/19 Rady
Miejskiej w Iławie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie
utworzenia Żłobka Miejskiego – w załączniku do Uchwały
Statut Żłobka Miejskiego w Iławie

XX/223/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

XX/224/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

55.

zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy
ul. Przemysłowej.

XX/225/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

56.

dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława.

XX/226/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

57.

powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów
na ławników do sądów powszechnych na kadencję
2020-2023

XX/227/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

58.

zmieniającej uchwałę w spawie ustalenia składu Komisji
Rewizyjnej

XX/228/20
z dnia 18 maja 2020 roku

+

59.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata
2020-2029

XXI/229/20
z dnia 22 czerwca 2020 roku

+

60.

zmian w budżecie miasta na 2020 rok

XXI/230/20
z dnia 22 czerwca 2020 roku

+

54.

8

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

61.

ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Miejskiej Iława na
rok szkolny 2020/2021

XXI/231/20
z dnia 22 czerwca 2020 roku

+

62.

zmiany uchwały LVI/503/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia
27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacji oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

XXI/232/20
z dnia 22 czerwca 2020 roku

+

63.

dyżurów radnych w II półroczu 2020 roku

XXI/233/20
z dnia 22 czerwca 2020 roku

+

64.

wyrażenia woli zawarcia porozumienia w celu
wyznaczenia aglomeracji Iława

XXI/234/20
z dnia 22 czerwca 2020 roku

+

65.

utraty mocy niektórych uchwał

XXI/235/20
z dnia 22 czerwca 2020 roku

+

66.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Wyszyńskiego 47

XXI/236/20
z dnia 22 czerwca 2020 roku

+

67.

udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy

XXII/237/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

68.

zatwierdzenia sprawozdania nansowego za 2019 rok

XXII/238/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

69.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy absolutorium za
2019 rok.

XXII/239/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

70.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata
2020-2029

XII/240/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

fi
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Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

w trakcie realizacji

Realizacja w 2021 roku

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

71.

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok

XXII/241/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

72.

niedochodzenia należności przypadających Gminie
Miejskiej Iława oraz jej jednostkom organizacyjnym z
tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o
której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych,
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej,
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę Miejską Iława

XXII/242/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

XXII/243/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

74.

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława

XXII/244/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

75.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i
opłat za usługi świadczone przez schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Iławie

XXII/245/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

76.

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Iławy”

XXII/246/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

77.

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Iławy

73.

+
XXII/247/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

78.

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Iławy”

XXII/248/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

79.

zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji opinii

XXII/249/20
z dnia 20 lipca 2020 roku

+

XXIII/250/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

o kandydatach na ławników
80.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na
lata 2020-2029

10

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

81.

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

+
XXIII/251/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

82.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy
ul. Ziemowita

XXIII/252/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

83.

nabycia nieruchomości zabudowanej wielorodzinnym
budynkiem mieszkalnym położonej przy ulicy Jasielskiej w
Iławie

XXIII/253/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

84.

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Iława

XXIII/254/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

85.

zbycia nieruchomości położonej przy ulicy
Broniewskiego

XXIII/255/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

86.

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy” Zbigniew Rychlik

XXIII/256/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

87.

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy” - Karol
Jacuński

XIII/257/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

88.

upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do
zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy (ref.
Przewodniczący Rady Miejskiej).

XXIII/258/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

89.

ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
ławników do sądów powszechnych

XXIII/259/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

90.

wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023

XXIII/260/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

11

Akt notarialny
z 27.10 2020 r.

W trakcie realizacji

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

91.

upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
(ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).

XXIII/261/20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

+

92.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na
lata 2020-2029

XXIV/262/20
z 28 września 2020 roku

+

93.

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok

XXIV/263/20
z 28 września 2020 roku

+

94.

zbycia prawa własności nieruchomości położnej przy
ul. Wojska Polskiego

XXIV/264/20
z 28 września 2020 roku

+

95.

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Iława

XXIV/265/20
z 28 września 2020 roku

+

96.

nabycia lokali mieszkalnych

XXIV/266/20
z 28 września 2020 roku

+

XXIV/267/20
z 28 września 2020 roku

+

97.

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy

98.

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy

XXIV/268/20
z 28 września 2020 roku

+

99.

upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do
zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy

XXIV/269/20
z 28 września 2020 roku

+

100.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
na lata 2020-2029

XXV/270/20
z 26 października 2020 roku

+

12

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

101.

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok

XXV/271/20

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

+

z 26 października 2020 roku
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
na terenie Gminy Miejskiej Iława

XXV/272/20
z 26 października 2020 roku

+

103.

koncepcji kierunków rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Miasta Iławy w perspektywie
20 lat

XXV/273/20
z 26 października 2020 roku

+

104

przyjęcia regulaminu parkingu działającego w
systemie “Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zlokalizowanego
w obrębie węzła integracyjnego przy dworcu PKP
zrealizowanego w ramach projektu pn. “Utworzenie
węzła integracyjnego transport Miejskiej z innymi
systemami transportu zbiorowego w Iławie
zamiany nieruchomości położonych przy ulicach
Lipowej i Przemysłowej

XXV/274/20
z 26 października 2020 roku

+

W trakcie realizacji

XXV/275/20
z 26 października 2020 roku

+

W trakcie realizacji

106.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej
przy ul. Zielonej

XXV/276/20
z 26 października 2020 roku

107.

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Iława

XXV/277/20
z 26 października 2020 roku

+

108.

powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej Sp. z
o.o. w Iławie obowiązków wynikających z zadań
własnych Gminy Miejskiej Iława

XXV/278/20
z 26 października 2020 roku

+

W trakcie realizacji

109.

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta
Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021

XXV/279/20
z 26 października 2020 roku

+

W trakcie realizacji

110.

przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w
2020 roku projektu pn. “Wsparcie usług opieki nad
osobami zależnymi na terenie Miasta Iławy w związku
z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 współ nansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

XXV/280/20
z 26 października 2020 roku

+

Realizacja do końca stycznia 2021 r.

105.

fi

102.

13

Nieważność § 10 uchwały- uchwała RIO
0102-388/20 z dnia 18.11.2020 roku

-

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

111.

zmieniającej uchwałę ws. upoważnienia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na
Burmistrza Miasta Iławy”

XXV/281/20
z 26 października 2020 roku

+

112.

upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do
zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy

XXV/282/20
z 26 października 2020 roku

+

113.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy
na lata 2020-2029

XXVI/283/20
z 30 listopada 2020 roku

+

+

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

114.

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok

XXVI/284/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

115.

określenia warunków udzielania boni katy przy
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Miejskiej Iława3+

XXVI/285/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

116.

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
„Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością na lata 2021-2023

XXVI/286/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

W trakcie realizacji

117.

wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej udziału w nieruchomości
położonej w Miłomłynie przy ul. Twardej 20/3 na
rzecz jej współwłaściciela

XXVI/287/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

Akt notarialny z 5 marca 2021 r.

118.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia
zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania
psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w 2021 roku
udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia
zawarcia z Gminą Susz –II-

XXVI/288/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

Umowa
z 22 grudnia 2020 r.

XXVI/289/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

Umowa
z 25 stycznia 2021 r.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia
zawarcia z Gminą Lubawa –II-

XXVI/290/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

Umowa
z 22 stycznia 2021 r.

120.

14
fi

119.

+

Publikacja w Dz.Urz.23.02.2021 r.

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

121.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia
zawarcia z Gminą Biskupiec –II-

XXVI/291/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

122.

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Iława

XXVI/292/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

123.

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Iława

XXVI/293/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

Częściowo

124.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej
przy ul. Barlickiego

XXVI/294/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

W trakcie relizacji

XXVI/295/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

125.

podniesienia kapitału zakładowego Zakładu
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Iławie

Umowa
z 22 stycznia 2021 r.

126.

ustalenie kierunków działania Burmistrza Miasta Iławy
w zakresie przygotowania koncepcji i zasad
wdrożenia programu „Iławska Karta Mieszkańca”

XXVI/296/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

127.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów
Miasta Iławy

XXVI/297/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

W toku

W trakcie realizacji

128.

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i
Ochrony O ar Przemocy w Rodzinie na lata
202lll1-2025

XXVI/298/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

129.

przyjęcia Miejskiego Programu Pro laktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz
przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok

XXVI/299/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

130.

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy

XXVI/300/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

fi

15
fi

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

131.

rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Prezesa
Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. Zarząd Gospodarki Lokalami

XXVI/301/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

132.

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
(Wiśniowa)

XXVI/302/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

133.

przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji
Rady Miejskiej w Iławie

XXVI/303/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

134.

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/
274/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu parkingu działającego
w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride)
zlokalizowanego w obrębie węzła integracyjnego przy
dworcu PKP zrealizowanego w ramach projektu pn.
„Utworzenie węzła integracyjnego transportu
miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego
w Iławie”

XXVI/304/20
z dnia 30 listopada 2020 roku

+

135.

zmian w WPF 2020-2029

XXVII/305/20
z 14 grudnia 2020 roku

+

136.

zmian w budżecie miasta na 2020 rok

XXVII/306/20
z 14 grudnia 2020 roku

+

137.

uchwalenia WPF miasta 2021-2029

XXVIII/307/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

W trakcie realizacji

138.

uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok

XXVIII/308/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

W trakcie realizacji

139.

Zmian w WPF miasta na lata 2020 r.

XXVIII/309/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

140.

Zmian w budżecie miasta na 2020 rok

XXVIII/310/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

16

W trakcie realizacji

Realizacja
Lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały i data sesji
Tak

Nie

Uwagi
(Sposób załatwienia)

141.

wyznaczenia granic aglomeracji Iława

XXVIII/311/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

zrealizowano

142.

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla miasta Iławy

XXVIII/312/20

+

W trakcie realizacji

143.

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXVI/
286/20 z dnia 30 listopada 2020 r. ws. wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji wodociągów i urządzeń
kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023
dzierżawy nieruchomości położonej przy ul.
Komunalnej w Iławie

XXVIII/313/20

+

W trakcie realizacji

XXVIII/314/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Iława w sprawie zasad nansowania opieki w
funkcjonującym w Iławie niepublicznym żłobku, klubie
dziecięcym lub przez dziennego opiekuna dzieciom z
Gminy Iława
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok

XXVIII/315/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

Porozumienie zawarte 1 lutego 2021 r.

XXVIII/316/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

W trakcie realizacji

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w
Iławie na 2021

XXVIII/317/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

W trakcie realizacji

XXVIII/318/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

W trakcie realizacji

XXVIII/319/20
z 30 grudnia 2020 roku

+

144.

145.

146.

147.

148.

149.

dyżuru radnych w I półroczu 2021 roku

upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do
rozpatrzenia petycji

fi
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