SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY I URZĘDU MIASTA IŁAWY
26.04.2022 – 25.05.2022
(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 26.04.2022 – 25.05.2022.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział między innymi w:
Burmistrz:
1. wizycie w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, gdzie odbyło się przekazanie promesy
na wóz strażacki dla OSP Iława
2. spotkaniu z Nadleśniczym Susza oraz Dyrektorem i pracownikiem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
w sprawie organizacji 20 Mistrzostwa w piłce nożnej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie
3. Obchodach Dnia Flagi RP zorganizowanych przez harcerzy Hufca ZHP Iława
4. Uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
5. spotkaniu z Pełnomocnikiem ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w sprawie usługi mobilnego urzędnika
dla mieszkańców Iławy
6. Komisji Rewizyjnej na dot. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Iława za rok 2021
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
7. spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego celem omówienia możliwości rozwiązania problemów
komunikacyjnych miasta Iławy w zakresie istniejącej trudności komunikacyjnej na drodze DW 536 z linią kolejową
E65
8. spotkaniu w sprawie rozkładu jazdy autobusów miejskich z Wójtem Gminy Iława oraz Prezesem Zakładu Komunikacji
Miejskiej
9. spotkaniu z Pełnomocnikiem ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w sprawie ulotki dla seniorów o przestrodze
na temat wyłudzeń
10. spotkaniu w sprawie wolontariatu dla Ukraińców
11. Meczu piłki ręcznej IKS Jeziorak Iława - UKS "Jedynka" KODO Morąg
12. wizycie w Muzeum Nowoczesności przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie i spotkaniu z Dyrektorem, Mariuszem
Sieniewiczem
13. spotkaniu w sprawie budowy żłobka z Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
14. Spektaklu pt. „Będzie cudownie” w wykonaniu Iławskiej Grupy Aktorskiej
15. spotkaniu w sprawie postępów pracy budowy placu zabaw na Skarbku z Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji
i Monitoringu realizowanego z IBO 2022
16. spotkaniu z wiceprezesem Jezioraka Iława ds. piłki ręcznej w sprawie współpracy w roku 2022
17. Posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów
18. spotkaniu w sprawie przyznawanie nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem

19. oraz ochroną kultury, które odbyło się w Iławskim Centrum Kultury
20. spotkaniu z Dyrektor Iławskiego Centrum Usług Wspólnych w sprawie funkcjonowania jednostki
21. podpisaniu umów na modernizację zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 i modernizację sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5
22. spotkaniu z Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej w sprawie planu wizyty przedstawicieli miast partnerskich
23. czytaniu bajek w Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie podczas Tygodnia bibliotek
24. Posiedzeniu Rady Nadzorczej Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ZGL Sp. z o.o.
25. spotkaniu w sprawie skweru Żeromskiego z Kierownik oraz pracownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji
i Monitoringu w zakresie zwiększenia powierzchni zieleni w projekcie modernizacji placu
26. spotkaniu z I Zastępcą oraz Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury w sprawie Koncertu wiosennego w wykonaniu
Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały
27. Walnym Zebraniu Delegetów Członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miasta w Iławie
28. Koncercie wiosennym w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały
29. spotkaniu z Prezesem firmy Prezes P.B.O. "EKOBUD" Sp. z o.o w sprawie terenów pod budowę mieszkań
30. spotkaniu ze Skarbnik Miasta Iławy oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2021
31. Posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
32. Posiedzeniu

Rady

Nadzorczej

oraz

Zwyczajnym

Zgromadzeniu

Wspólników

Iławskich

Wodociągów

sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
33. honorowej zbiórce krwi zorganizowanej przez Nadleśnictwo Iława
34. spotkaniu z Prezesem Iławskich Wodociągów na temat bieżącej współpracy
35. Powiatowych obchodach Dnia Strażaka
36. spotkaniu z Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Iławie oraz z Dyrektor Iławskiego Centrum Usług
Wspólnych
37. zajęciach aktywnej rehabilitacji, które odbywają się co drugą sobotę w Centrum Aktywności Lokalnej
38. Festynie organizowanym przesz Szkołę Podstawową nr 5 oraz Przedszkole Miejskie nr 6
39. spotkaniu z Dyrektorem Zakładu Karnego w Iławie na temat przebudowy muru więziennego
40. Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z budżetu za rok 2021
41. Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość"
42. pracach nad raportem o stanie gminy za 2021 rok
oraz licznych rozmowach telefonicznych i spotkaniach z mieszkankami i mieszkańcami miasta

I Zastępca:
1. spotkaniach w sprawie Nocy Muzeów z Dyrektorem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, pracownikiem
Informacji Turystycznej, Dyrektor oraz pracownikiem Iławskiego Centrum Kultury, Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej,

Kierownik

Wydziału

Komunikacji

Społecznej,

oraz Proboszczem Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie

Pełnomocnikiem

ds.

Przestrzeni

Publicznej

2. szkoleniu online "Centra Usług Społecznych – nowe podejście do usług społecznych i sektora ekonomii społecznej"
3. Międzyszkolnym konkursie wiedzy o Iławie (SP3)
4. XIX Gali Laur Najlepszym z Najlepszych
5. Wernisażu wystawy Edwarda Baranowskiego "Sztuka do kwadratu czyli kwadrat sztuki"
6. Obchodach Dnia Flagi RP zorganizowanych przez harcerzy Hufca ZHP Iława
7. Uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
8. spotkaniu z Prezesem Stowarzyszenia „Przystań” w sprawie rozwijania systemu opieki nad dziećmi do lat 3
9. egzaminie ze służby przygotowawczej pracownika Wydziału Budżetu i Finansów
10. rodzinnych warsztatach ogrodniczych oraz wspólnym tworzeniu ogrodu szkolnego Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczych w Iławie
11. badaniu fokusowym online przeprowadzonym przez Uniwersytet Ekonomiczny z Wrocławia na temat polityki
podatkowej w mieście
12. spotkaniu z przedstawicielem Cechu Rzemiosł Różnych w Iławie
13. spotkaniu dot. oceny wniosków NGO ze Skarbnik Miasta Iławy oraz pracownikiem ds. organizacji pozarządowych
14. spotkaniu z wolontariuszami pracującymi na rzecz uchodźców z Ukrainy
15. Wernisażu wystawy grafik Pablo Picasso
16. Uroczystych obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa
17. wizycie w Muzeum Nowoczesności przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie i spotkaniu z Dyrektorem, Mariuszem
Sieniewiczem
18. spotkaniu w sprawie budowy żłobka z Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
19. spotkaniu w sprawie postępów pracy budowy placu zabaw na Skarbku z Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji
i Monitoringu realizowanego z IBO 2022
20. spotkaniu w sprawie sytuacji klubu i rozgrywek w piłce ręcznej
21. Posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów
22. spotkaniu z Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
23. Posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
24. spotkaniu z Dyrektor Iławskiego Centrum Usług Wspólnych w sprawie funkcjonowania jednostki
25. spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie oraz z Dyrektorem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
26. spotkaniu z Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej w sprawie planu wizyty przedstawicieli miast partnerskich
27. spotkaniu w sprawie Pomarańczowego Rajdu Rowerowego Iława 2022 z Kierownik Wydziału Komunikacji
Społecznej, pracownikiem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz pracownikiem Informacji
Turystycznej
28. spotkaniu z dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 4 w związku Dniem Polskiej Niezapominajki
29. spotkaniu w sprawie skweru Żeromskiego z Kierownik oraz pracownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji
i Monitoringu w zakresie zwiększenia powierzchni zieleni w projekcie modernizacji placu
30. spotkaniu z Burmistrzem oraz Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury w sprawie Koncertu wiosennego w wykonaniu
Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały
31. Koncercie wiosennym w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały
32. spotkaniu z pracownikiem ds. organizacji pozarządowych w sprawie NGO

33. spotkaniu z Dyrektor oraz pracownikiem Iławskiego Centrum Kultury w sprawie hejnału na wieży w okresie
wakacyjnym
34. spotkaniu z Poseł Małgorzatą Kidawą-Błonską, które odbyło się na zaproszenie Stowarzyszenia „Iławscy Seniorzy”
35. spotkaniu z pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Biura Regionalnego w Iławie
36. spotkaniu w sprawie flisu z Dyrektorem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Kierownik Wydziału
Komunikacji Społecznej
37. Wystawie zdjęć Tomasza Sławińskiego „Od Iławy do Podhala” Tomasza Sławińskiego oraz wydarzeniach związanych
w ramach Nocy Muzeów 2022
38. cyklu spotkań pn. "Salon innowacji" prezentujących Innowacje Społeczne i ich twórców ramach współpracy
w projekcie Inkubator Dostępności, który organizowany jest przez ROPS w Krakowie
 Seniorzy w akcji
 Rekreacja/turystyka i edukacja osób niewidomych i słabo widzących
 Innowacyjne produkty wspierające aktywne życie
39. spotkaniu z Dyrektor Iławskiego Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorami szkół i przedszkoli miejskich
oraz pracownikami administracyjnymi placówek
40. spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pn. "Idea solidarności i równości
społecznej w realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych (CUS)
41. wizycie u mieszkanki Iławy obchodzącej setne urodziny
42. spotkaniu z Prezesem Zarządu i Dyrektorem Biura Gazety Olsztyńskiej
43. Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z budżetu za rok 2021

II Zastępca:
1. spotkaniu

z

Prezesem

oraz

pracownikiem

Lubawskiego

Przedsiębiorstwa

Budowlanego

w

sprawie

zagospodarowania ul. Szeptyckiego
2. spotkaniu z Członkiem Zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w sprawie zjazdu przy ul. Kościuszki
3. Uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
4. wizycie w Muzeum Nowoczesności przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie i spotkaniu z Dyrektorem, Mariuszem
Sieniewiczem
5. spotkaniu w sprawie budowy żłobka z Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
6. spotkaniu w sprawie postępów pracy budowy placu zabaw na Skarbku z Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji
i Monitoringu realizowanego z IBO 2022
7. spotkaniu sprawie sieci wodociągowej przy ul. Ostródzka – Łąkowa
8. spotkaniu z Dyrektorem firmy Spomer sp. z o.o.
9. spotkaniu w sprawie skweru Żeromskiego z Kierownik oraz pracownikiem Wydziału Planowania, Inwestycji
i Monitoringu w zakresie zwiększenia powierzchni zieleni w projekcie modernizacji placu
10. Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 60-lecia OSP Stradomno
11. Koncercie wiosennym w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały
12. spotkaniu w sprawie budowy drogi przy ul. Jagiełły z projektantem oraz Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji
i Monitoringu

13. spotkaniu w sprawie podziału działek z Kierownik i pracownikiem Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego
14. Plebiscycie na "Najpopularniejszego Sportowca, trenera i Klub roku 2021"
15. Posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
16. Posiedzeniu

Rady

Nadzorczej

oraz

Zwyczajnym

Zgromadzeniu

Wspólników

Iławskich

Wodociągów

sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
17. spotkaniu z Dyrektorem Zakładu Karnego w Iławie na temat przebudowy muru więziennego
18. seminarium "Innowacyjne drogi samorządowe" organizowanym przez Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego
19. spotkaniu z Kierownik oraz pracownikiem Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego w sprawie organizacji ruchu
na os. Gajerek
20. Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z budżetu za rok 2021
21. 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. 29.04.2022 r.
oraz 27.05.2022) w tym za zebranie informacji z wydziałów i jednostek podległych nt. inwestycji, kampanii
i komunikatów dla mieszkańców, wykonanie fotografii ilustracyjnych oraz składu tekstu i grafiki.
2. Trwa kontynuacja pracy Zespołu ds. IBO2023. Wydział odpowiedzialny jest za sprawy organizacyjno
- administracyjne pracy Zespołu ds. IBO. W okresie międzysesyjnym Wydział odpowiedzialny był za opracowanie
i opublikowanie harmonogramu, formularza zgłoszeń, wzoru listy poparcia zadań do IBO2023 oraz aktualizację
platformy budżetu obywatelskiego.

3. Wydział odpowiedzialny jest za kompleksową organizację i realizację wizyty przedstawicieli miast partnerskich
w Iławie. Łącznie do Iławy przyjedzie 15 osób, będzie to idealny czas na poznanie nowych włodarzy oraz
na wręczenie zaległych statuetek Honorowych Obywateli Miasta Iławy. W okresie międzysesyjnym Wydział pracował
na dopięciem wszystkich punktów programu, aktualizację programu

oraz przygotowanie tłumaczeń i kontakt

z przedstawicielami miast.
4. Wydział współorganizował Noc Muzeów w Iławie. Odpowiedzialny był za zebranie zbiorczych informacji nocy
muzeów, promocję w mediach lokalnych oraz social mediach urzędu, a także za realizację wydarzenia w ratuszu
w tym m.in. wystawy fotografii Andrzeja Świdzińskiego oraz kubków iławskich w ratuszu, zwiedzania budynku ratusza
i spotkania z burmistrzem, rejsu statkiem Ilavia z przewodnikiem Wiesławem Skrobotem. Wydział przy współpracy
z biblioteką odpowiedzialny był za przygotowanie zbiorczego plakatu wydarzenia.

5. Wydział prowadzi negocjacje z firmami, które złożyły najkorzystniejsze oferty na wdrożenie Iławskiej Karty
Mieszkańca oraz opracowanie i przesłanie do firm zapytania ofertowego na dostawę sprzętu, który będzie służył
wydawaniu kart mieszkańca.
6. Wydział

zajmował

się

przygotowywaniem

kompletu

dokumentów

do

złożenia

wniosku

w

ramach

EFS PO WER 9.3.4 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej.
7. Wydział pracował nad modyfikacją wniosku ASPE w zakresie negocjacji dotyczących przyznania grantu.
8. Wydział przygotowuje Raportu o stanie Gminy Miejskiej Iława w 2021 r.
9. Wydział odpowiadał za prowadzenie kampanii promocyjnej iławskiej loterii podatkowej Rozlicz PIT w Iławie,
w tym za współpracę z firma organizującą wydarzenie oraz informowanie mieszkańców na temat etapów loterii
kanałami informacyjnymi. Termin losowania z transmisją na żywo ustalony został na 6 czerwca br. Wtedy poznamy
laureatów pierwszej edycji, rozlosowana będzie nagroda główna w wysokości 7000 zł oraz trzy nagrody po 1000 zł.

10. Trwają cały czas intensywne prace nad przygotowaniem do

sezonu wakacyjnego. Planowane są wakacje

z przewodnikiem oraz hejnał na żywo z ratuszowej wieży. Wydział zajmował się opracowaniem i wydrukowaniem
kalendarza głównych imprez sportowych i kulturalnych w mieście, opracowaniem grafiki plakatów: Lato 2022 w Iławie,
podkładów gastronomicznych z kalendarzem imprez w Iławie, aktualizacją kalendarza imprez Lato 2022 na Dworcu
Głównym w Iławie. Zrealizowane zostały tłumaczenia filmów migowych dot. Szlaku Historii Iławy. W opracowaniu jest
strona internetowa szlaku.
11. Przy współpracy z Informacją Turystyczną w Iławie zaktualizowano graficznie i merytorycznie materiały promocyjne
miasta i okolic.
12. Ponadto Wydział realizował:


działania związane z naborem dokumentacji uczestników w ramach programu Granty PPGR,



opracowanie dokumentacji konkursowej na realizację zadań publicznych w 2022 r.,



zamieszczanie informacji w serwisie internetowym urzędu oraz w mediach społecznościowych nt. możliwości
wsparcia dla firm i organizacji pozarządowych,



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 Infoilawa.pl, Gazety Iławskiej wersji internetowej,
współpraca z rozgłośniami 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),



publikację informacji oraz przygotowywanie grafik dot. sytuacji na Ukrainie, a także ważnych spraw związanych
z pobytem obywateli zza wschodniej granicy w Iławie.

Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego
1. W dn. 10.05.2022

r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji pomostu przy ul. Sienkiewicza

w Iławie
Wykonawca: Pracownia Projektowo-Budowlana TECTI Monika Szyszka, ul. Andersa 1/1,Iława
Wartość umowy: 6.150 zł brutto
2. W dn. 10.05.2022 r. zawarto umowę na naprawę fontanny miejskiej na Wyspie Młyńskiej
Wykonawca: AQUA WORLD & SPA sp. z o.o. z siedzibą al. Jana Pawła II 38c/2, 05-091 Ząbki
Wartość umowy: 135.300 zł brutto
3. W dn. 23.05.2022 r. złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięć na demontaż, transport
i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Iławy.
Wnioskowana kwota dotacji wynosi: 6.160 zł z WFOŚiGW i 9.240 z NFOŚiGW.

4. Rozstrzygnięto przetarg na "Konserwację i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy".
Wygrało: Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Energetycznych "PERIMEX", Zenon Łyżwa, ul. Kościuszki 31a,
14-200 Iława
Cena brutto: 390.420 zł
Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 22.04.2022 r. podpisano umowę - zlecenie na wykonanie audytu energetycznego i efektywności energetycznej
obiektu użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej
– PV.
Usługę wykona firma MR TERMO Mirosław Ruczyński z siedzibą w Segnowy.
Wartość podpisanej umowy: 2 460,00 zł brutto.
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. W dn. 22.04.2022 r. podpisano umowę - zlecenie na wykonanie audytu energetycznego i efektywności energetycznej
obiektu użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa nr 4 w Iławie w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej
– PV.
Usługę wykona firma: MR TERMO Mirosław Ruczyński z siedzibą w Segnowy.
Wartość podpisanej umowy: 2 460,00 zł brutto.
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. W dn. 26.04.2022 r. odebrano dokumentację techniczną na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 1 Maja.
Dokumentacja została wykonana przez: Pracownią Architektoniczna CAD z Warszawy Kwota: 28 659,00 zł brutto.
4. W dn. 26.04.2022 r. podpisano umowę z Birem Obsługa Projektów Aldona Sulikowska z Olsztyna na przygotowanie
wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu pn. „Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej
w Iławie.
Termin wykonania: do 10.06.2022 r.
Wartość umowy: 18 450,00 zł brutto.
5. W dn. 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą EnergyPRO z Iławy na wykonanie dokumentacji kosztorysowej
przyłączy energetycznych do zasilania tablic przystankowych 7 szt.
Termin wykonania umowy: do 10.06.2022 r.
Wartość umowy: 7 380,00 zł brutto.
6. W dn. 09.05.2022 r. odebrano roboty na Wyspie Młyńskiej w ramach inwestycji: Plan zabaw na Wyspie Młyńskiej
polegające na dostawie i montażu huśtawki integracyjnej. Zadanie wykonała firma: Terma z Gdańska.
Kwota: 30 110,40 zł brutto.
7. W dn. 09.05.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy ciągów komunikacyjnych
na terenie miasta Iławy, Część 1 – „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Gajerek w Iławie”.
Roboty budowlane wykona Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne, Usługowe i Handlowe
„KOMBUD” sp. z o.o. z Iławy.
Wartość podpisanej umowy wynosi: 747 440,57 zł brutto.
Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
8. W dn. 09.05.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy ciągów komunikacyjnych
na terenie miasta Iławy, Część 2 – „Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – II etap”.
Roboty budowlane wykona: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne, Usługowe i Handlowe
„KOMBUD” sp. z o.o. z Iławy.
Wartość podpisanej umowy wynosi: 130 117,64 zł brutto.
Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
9. W dn. 11.05.2022 r. podpisano umowę z firmą Bullait z Elbląga za wykonanie modernizacji poiska przyszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 4.
Roboty zostaną wykonane w terminie: 01.06.2022 r. – 30.08.2022 r.
Kwota: 831 959,70 zł.
10. W dn. 11.05.2022 r. podpisano umowę z firmą LIMEX PLUS

z Bydgoszczy na wykonanie modernizacji Sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie.
Termin realizacji inwestycji: od 01.06.2022 r. do 30.08.2022 r. za kwotę: 850 713,68 zł brutto.

11. W dn. 16.05.2022 r. złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego
na „Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych na terenie miasta Iławy: Część
1 – Dokumentacja budowlana budowy ul. Lipowej w Iławie; Część 2 - Dokumentacja budowlana budowy ul. Solskiego
w Iławie; Część 3 – Dokumentacja budowlana budowy dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B,
6C w Iławie”.
Postępowanie założone w dn. 17 maja 2022 r.
Termin składania i termin otwarcia ofert: 26.05.2022 r.
12. W dn. 19.05.2022 r. złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego
na budowę dróg gminnych na terenie miasta Iławy – Dokumentacja budowlana budowy ciągów komunikacyjnych
w rejonie ulicy Jasielskiej”.
Postępowanie założone w dn. 20.05.2022 r.
Termin składania i termin otwarcia ofert: 30 maja 2022 r.
13. W dn. 25.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie”.
Wpłynęły 4 oferty.
Obecnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy.
14. W dn. 25.05.2022 r. dokonano odbioru inwestycji „Budowa infrastruktury na cmentarzach komunalnych w Iławie
– część 2 – Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie – etap I.”
Wykonawcą

robót była firma: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne, Usługowe i Handlowe

„KOMBUD” sp. z o.o. z Iławy.
Wartość wykonanych prac: 275.530,10 zł.
Nadzór nad inwestycją sprawowała firma: Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy.
Za kwotę: 5.043,00 zł.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
W okresie międzysesyjnym Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie realizował
następujące zadania:
 konsultacje indywidualne ze specjalistami: psycholog; pedagog – terapeuta; terapeuta uzależnień; terapeuta
uzależnień, współuzależnień i przemocy, prawnik;
 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – raz w tygodniu, w każdy
wtorek;
 spotkania grup roboczych powołanych do rozpatrzenia spaw rodzin, w których zdiagnozowano problem przemocy
– w okresie sprawozdawczym odbyły się 33 takie spotkania;

 prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych z elementami socjoterapii skierowanych do uczniów szkół
ponadpodstawowych;
 prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców i młodzieży - 27 spotkań indywidualnych z młodzieżą;
 w dniu 29.04.2022 r. odbyły się warsztaty nocne dla młodzieży z klubu;
 warsztaty

profilaktyczne

w

szkołach

podstawowych

i

średnich

„Rówieśnicza

Interwencja

Kryzysowa

– depresja” – warsztaty w dniach: 28.04.2022 r. dwie klasy, 04.05.2022 r. jedna klasa, 05.05.2022 r. jedna klasa,
06.05.2022 r. jedna klasa, 09.05.2022 r. jedna klasa, 11.05.2022 r. jedna klasa, 12.05.2022 r.

jedna klasa,

13.05.2022 r. jedna klasa, 16.05.2022 r. jedna klasa, 18.05.2022 r. jedna grupa przedszkolna, 19.05.2022 r. jedna
klasa, 20.05.2022 r. jedna klasa, 23.05.2022 r. jedna klasa, 25.05.2022 r. dwie klasy; „Depresja i uzależnienia
od leków” oraz FAS (alkoholowy zespół płodowy) w dniach: 26.04.2022 r. dwie klasy, 10.05.2022 r. dwie klasy,
17.05.2022 r. dwie klasy, 24.05.2022 r. jedna klasa;
 w dniu 10.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– zaopiniowano pozytywnie dwa wnioski dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 przygotowanie, przez Pracownię Projektową Dariusza Ogonowskiego, dokumentacji przebudowy pomieszczeń
oraz przekazanie dokumentacji do Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu;
 ogłoszenie konkursu na przeprowadzenie zajęć letnich profilaktyczno - wychowawczych zgodnie z ustawą o zdrowiu
publicznym;
 w dn. 14.05.2022 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach szkolenia pt. „Umiejętności wychowawcze i profilaktyczne
nauczyciela"; w szkoleniu uczestniczą nauczyciele ze szkół podstawowych i przedszkoli; szkolenie odbywa
się w soboty (raz w miesiącu) w budynku CAL przy ul. Wiejskiej 2D;
 kontynuowane są spotkania "Szkoły dla Rodziców"; są to zajęcia dla każdego rodziców, którzy szukają sposobu
na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania
się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej
zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości, to także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym
szacunku. Zajęcia odbywają się w budynku OPPUiPR;
 w dn. 18.05.2022 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji pikniku rodzinnego;
Poza tym w budynku Ośrodka odbywają się:
 spotkania grupy samopomocowej AA Anna;
 spotkania grupy samopomocowej Na Witamina;

 spotkania grupy samopomocowej Al-anon;
 szkoła rodzenia – raz w tygodniu, w każdy czwartek;
 ZUMBA – raz w tygodniu, w każdy poniedziałek;
 dyżury Stowarzyszeń: Iławski Klub „Amazonki”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Związek Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło M-G.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Senior +
 26.04.22 r. - zajęcia plastyczne
 27.04.22 r. - kawa i ciasto
 28.04.22 r. - warsztaty muzyczne
 29.04.22 r. - kawa i ciasto
 02.05.22 r. - zajęcia plastyczne
 04.05.22 r. - pakujemy prace do Bartoszyc
 05.05.22 r. - warsztaty muzyczne
 06.05.22 r. - kawa i ciasto
 09.05.22 r. - wyjście do kina- przedstawienie IGA „Będzie cudownie”
 10.05.22 r. - warsztaty muzyczne
 11.05.22 r. - Wiosenne porządki-sadzimy kwiatki przed MOPSem
 12.05.22 r. - warsztaty muzyczne
 13.05.22 r. - kawa i ciasto
 16.05.22 r. - kawa w Kawiarence w CALu oraz spotkanie z P. M. Młotkiem
 17.05.22 r. - warsztaty muzyczne
 19.05.22 r. - warsztaty muzyczne
 23.05.22 r. - wyjście do kina na film „Cyrano”
 25.05.22 r. - Rozpoczęcie sezonu grillowego
 26.05.22 r. - Świętujemy Dzień Matki
Świetlica Środowiskowa „MOPSIK”
 26.04.2022 r. - dyktando.
 28.04.2022 r. - zajęcia plastyczne pt. „Majówka”
 05.05.2022 r. - turniej gry w oczko
 09.05. - 10.05.2022 r. - nauka hymnu polskiego
 od 12.05.2022 r. - próby do występu z okazji Dnia Matki (wiersze, piosenki)
 11.05. - 13.05.2022 r. – wykonanie przez dzieci laurki z okazji zbliżającego się Dnia Matki
 20.05.2022 r. - warsztaty – tzw. „Dzień Spa”
 23.05.2022 r. - zajęcia z udziałem przewodnika miejskiego

MKIS -CAL
 profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży, a tym uzależnień
 profilaktyka Covid-19
 warsztaty wrażliwości w kontekście pomocy uchodźcom
 wsparcie edukacyjne - pomoc w przygotowaniu do poprawy ocen
 wsparcie psychologiczne - zajęcia indywidualne
 zajęcia wokalno-muzyczne
 zajęcia rekreacyjno-sportowe
 grill integracyjny z zabawami i prezentacjami

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
 28.04.2022 r. – Czwartki lekkoatletyczne – zawody lekkoatletyczne dla uczniów szkół podstawowych
Miejsce: Stadion Miejski w Iławie
 05.05.2022 r. – Czwartki lekkoatletyczne
Miejsce: Stadion Miejski w Iławie
 09.05.2022 r. – spotkanie organizacyjne w sprawie Rajdu Pomarańczowego
 13.04.2022 r. - Mecz II ligi piłki ręcznej ITS Jeziorak Iława – UKS Jedynka Kodo Morąg
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Iławie
 11.05.2022 r. – Czwartki lekkoatletyczne
Miejsce: Stadion Miejski w Iławie
 14.05.2022 r. – Koncert Wiosenny
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Iławie
 18.05.2022 r. – spotkanie organizacyjne w sprawie flisu
Iławskie Centrum Kultury
Majówka z Iławskim Centrum Kultury
W dn 01.05.2022 r.. w kinoteatrze odbył się biletowany koncert zespołu „Dom o zielonych progach”, którego nazwę
niektórzy wymieniają jednym tchem z nazwami takich klasyków piosenki poetyckiej lub turystycznej jak „Wolna Grupa
Bukowina” czy „Stare Dobre Małżeństwo”.

W dn. 03.05.2022 r. odbyły się uroczyste obchody święta Konstytucji 3 Maja. Wydarzenia w Iławie rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Po wspólnej modlitwie zebrani udali
się na zaplanowane uroczystości na placu przed ratuszem. Iławianie odśpiewali hymn. Iławskie Centrum Kultury zadbało
o oprawę artystyczna wydarzenia. W programie odczytana została Preambuła Konstytucji spisana na historycznym
pergaminie, członkowie bractwa rycerskiego zaprezentowali układy taneczne z chorągwiami. Przedstawiciele iławskich
samorządów złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Następnie iławianie bawili się na pikniku historycznym przed budynkiem Kinoteatru „Pasja”. W programie był blok gier
i zabaw dla dzieci oraz młodzieży, tj.: „rzut nożem”, próba miecza, „rzut toporem”, łowienie ryb, konne zbieranie pierścieni
Brunhildy, podpłomyki pieczone na żywym ogniu ze słodką omastą. Wszystkie atrakcje były nieodpłatne.
W dn. 06.05.2022 r. w sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż grafik Pabla Picassa,
pt. „Grafika Nieokiełznana”. Tematykę tworzenia grafik przybliżył Bogdan Wojtek Bartkowski, grafik, projektant, artysta
interdyscyplinarny. Twórca plakatów, grafiki użytkowej, form przemysłowych i wnętrz. Autor fotografii, scenografii,
obiektów, instalacji, obrazów i grafik. Prace prezentował na wielu wystawach i biennale w kraju oraz za granicą.
Wyróżniony Brązowym Medalem, Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. W 2021 roku został nagrodzony przez Burmistrza
Miasta Iławy za całokształt twórczości.
Jak sztuka Picassa może wpłynąć na młodych ludzi? Opowiadała o tym Joanna Sierzputowska. Malarka, autorka
instalacji artystycznych, pasjonatka i twórczyni ceramiki. Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Nagradzana za twórczość artystyczną m.in.: w roku 2021 Nagrodą Burmistrza Miasta Iławy. Zajmuje się edukacją
artystyczną, psychologią twórczości oraz arteterapią. Z pasją uczy i tworzy. Jest nauczycielką plastyki w iławskiej trójce.
Na wernisażu była w towarzystwie grupy swoich uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie.
Wystawa w sali konferencyjnej ICK dostępna jest dla zwiedzających do końca maja. Odwiedzają ją liczne grupy szkolne
i miłośnicy sztuki.
W dn. 09.05.2022 r. w na deskach kinoteatru odbył się spektakl Iławskiej Grupy Aktorskiej, pt. „Będzie cudownie”. Aktorzy
zrezygnowali z honorarium na rzecz zbiórki, która zasiliła pomoc naszym gościom z Ukrainy. W holu kina wolontariusze
z Oddziału Rejonowego w Iławie Polskiego Czerwonego Krzyża czekali na widzów z puszkami, do których można było
wrzucać datki na ten szczytny cel.
W dn. 15.05.2022 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej odbył się „Niezwykły Koncert Wiosenny”

wykonaniu Orkiestry

Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały. Na spotkaniu dyrygentce Honoracie Cybuli wręczono Odznakę
Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest to polskie odznaczenie samorządowe
ustanowione 31 sierpnia 2005 jako jednostopniowa odznaka stanowiąca wyróżnienie za szczególne zasługi położone
dla rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz
dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur.
Odznaczenie wręczył Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Laudację przedstawiła Lidia Miłosz, Dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury.
Gratulacje w imieniu iławian, gości koncertu i samorządu Miasta Iławy złożył Dawid Kopaczewski, Burmistrz Iławy.
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pogratulował Burmistrzowi Iławy kulturalnej aktywności miasta, a Lidii
Miłosz podziękował i wręczył bukiet kwiatów.

Nas scenie wystąpili:
 Marcela Wierzbicka-Opalińska - sopran,
 Justyna Gęsicka - mezzosopran,
 Krzysztof Zimny - tenor,
 Dominik Opaliński - bas/baryton,
 Emilia Czekała - prowadzenie,
 tancerze z Grupy DanceRouge.
Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta Iławska”.
W dn. 18.05.2022 r. Iławskie Centrum Kultury włączyło się w organizację iławskiej Nocy Muzeów. Przed budynkiem
kinoteatru witała gości Dyrektorka ICK, Lidia Miłosz, która zaprosiła zebranych na luźną interpretację historii "Zagubieni
z przeszłości" w wykonaniu Iławskiej Grupy Aktorskiej.
Przybyłych do sali kinowej zabrała Ewa Śmigielska, przytaczając kilka faktów z historii tego budynku. W opowieści
przeszkodził duch aktorki Krystyny Piwowarczyk (Danka Rytel) oraz dawnego burmistrza Iławy (Marcin Zając), a także
kelnerka zachwalająca specjały kawiarenki, która niegdyś znajdowała się w budynku. Zwiedzający mogli zobaczyć także
wystawę "Grafika nieokiełznana" Pabla Picassa, o której opowiedziała Dyrektorka Lidia Miłosz. O dawnych projekcjach
filmowych opowiadał Marek Klinicki, kinooperator. Zaprezentował dawny projektor. Dzieci na pamiątkę otrzymały kawałki
historycznej taśmy filmowej, mogły zadawać pytania, na które chętnie odpowiadał Pan Marek. Na koniec zabrał grupę
do projektorowni, by zaprezentować współczesny warsztat pracy kinooperatora.
W dn. 20.05.2022 r. w Kinoteatrze „Pasja” planowane były eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
Z uwagi na to, że do Iławskiego Centrum Kultury nie wpłynęło żadne zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie,
organizator zmuszony był to wydarzenie odwołać.
W dn. 25.05.2022 r. w kinoteatrze odbyła się kolejna edycja dziecięcego przeglądu teatralnego, pt. Kurtyna w górę”.
Na scenie zaprezentowało się 10 placówek, w tym 3 grupy integracyjne. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki. Współorganizatorem wydarzenia był Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
Pracownicy działu merytorycznego ICK w dalszym ciągu brali udział w cotygodniowych konsultacjach z instruktorem
Narodowego Centrum Kultury – Panią Katarzyną Kaszubą. Omawiane były tematy pozyskiwania sponsorów, rozwoju
publiczności, skutecznej promocji i reklamy wydarzeń wpisanych w kalendarz imprez. Projektowano również strategię
cyfrową instytucji.
Załoga w okresie sprawozdawczym przygotowywała się do sezonu wakacyjnego oraz zajmowała się organizacją
najbliższych wydarzeń wpisanych do kalendarza imprez na rok 2022 (Pikniki osiedlowe, retro potańcówki pod chmurką,
Dzień Dziecka z ICK, Dzień Działacza Kultury).
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
W ramach działalności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych załoga Iławskiego Centrum Kultury w okresie
sprawozdawczym zajmowała się:

 Przygotowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej projektu „Wzrost potencjału kulturalnego Iławskiego Centrum
Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych" do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020 oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.1 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.2 Instytucje
kultury (schemat A). Projekt dotyczył poszerzenia oferty kulturalnej Iławskiego Centrum Kultury poprzez utworzenie
kina plenerowego wraz z wdrożeniem mobilnej aplikacji ICK.
 Przygotowaniem i złożeniem dokumentacji projektu ,,Modernizacja kinoteatru Pasja polegająca na zakupie i montażu
foteli” do konkursu w ramach Programu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Rozwój kin 2022 – 1.Modernizacja kin.
Projekt dotyczy zakupu oraz montażu nowych foteli w kinoteatrze Pasja w Iławie.
 Przygotowaniem oraz ogłoszeniem postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu oraz szkoleń
w ramach projektu ,,Cyfromaniaki – cyfryzacja Iławskiego Centrum Kultury”. Postępowanie przeprowadzone w trybie
podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na dostawę oraz montaż pętli
indukcyjnej w kinoteatrze.
KINOTEATR „PASJA”
W dniach 26.04.2022 r. - 23.05.2022 r. sprzedano w kinie łącznie 2352 bilety.
Filmy, które najchętniej wybierali widzowie w tym czasie to:
 "DOKTOR STRANGE W MULTIWERSUM OBŁĘDU" -757 biletów
 "SONIC 2.SZYBKI JAK BŁYSKAWICA" - 747 biletów
 "IGRZYSKA ZWIERZAKÓW" - 158 biletów
W okresie sprawozdawczym w iławskim kinie wyświetlono dwie premiery: "DOKTOR STRANGE W MULTIWERSUM
OBŁĘDU" i "IGRZYSKA ZWIERZAKÓW".
Na przełomie kwietnia i maja 2022 r.w kinie kontynuowano cykle filmowe:
 Cykl "Kino dla Seniora" – (na dedykowane seanse Seniorzy mogą nabyć bilet do kina w cenie 5 zł.) - "CYRANO"
- 52 bilety.
 2Cykl "Seanse Przyjazne Sensorycznie" - (są to seanse dedykowane widzom ze spektrum autyzmu i ich opiekunom,
ale także każdemu, kto z powodu indywidualnych potrzeb w odbiorze bodźców z otaczającego świata ma trudność
w uczestniczeniu w zwyczajnych seansach) - "IGRZYSKA ZWIERZAKÓW".
 Cykl "Kino Konesera" - 'NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE" - 43 bilety
 Cykl "Sztuka w Kinie" - "MŁODY PICASSO"
 "Koncert na ekranie" -"MIĘDZY GWIAZDY. ANNE-SOPHIE MUTTER gra JOHNA WILLIAMSA".
W obiektach ICK trwają przygotowania do letnich imprez masowych. Przygotowywana jest dokumentacja imprez
masowych, które odbywać się będą w trakcie sezonu.
Iławskie Wodociągi
Zakończono remont powierzchni dachu i wykonanie obróbek blacharskich budynku stacji odwadniania osadów,
położonego na terenie oczyszczalni ścieków w Dziarnach koło Iławy.

