SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 26 marca do 29 kwietnia 2010 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 26 marca do 29 kwietnia 2010 r.
W tym czasie wprowadziłam 8 zarządzeń:
- Nr 12/10 z dnia 31.03 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.,
- Nr 13/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Frombork za 2009 r.,
- Nr 14/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu
gminy Frombork za 2009 r.,
- Nr 15/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury we Fromborku za 2009 r.,
- Nr 16/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Frombork za 2009 r.,
- Nr 17/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej we Fromborku za
2009 r.,
- Nr 18/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji we Frombork za 2009 r.,
- Nr 19/10 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku w 2010 r.
W tym okresie podpisałam 4 umowy notarialne, w tym:
- dwie na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerach 22/1 i 23/1 obręb 4 miasta
Frombork przy ulicy Basztowej na rzecz Pani Doroty Raniszewskiej, zam. Warszawa,
w celu zabudowy ich budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz nieruchomości
gruntowej o numerze 6/5 obręb nr 7 miasta Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne na
rzecz Państwa Wioletty i Kazimierza Kubiak, zam. Biedkowo Osada, w celu zabudowy
jej budynkiem garażowym.
- dwie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 6
w miejscowości Bogdany na rzecz Państwa Jadwigi i Stanisława Szymańskich oraz
lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 8 w mieście Fromborku przy ulicy Rybackiej
na rzecz Pana Zbigniewa Bińkowskiego.
Przeprowadzony został czwarty przetarg na sprzedaż miejskiej kotłowni na
biomasę we Fromborku. Przetarg nie przyniósł rezultatu.
W związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody
z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budową kanalizacji sanitarnej
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grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa – Frombork” wyłoniliśmy Inżyniera
Kontraktu. Została nim Pracownia Inwestycyjno – Projektowa Instalacji i Inżynierii
Sanitarnej INEKO z Iławy. Przygotowujemy procedurę przetargową celem wyłonienia
banku do obsługi finansowej zadania. Po przygotowaniu Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przez Inżyniera Kontraktu rozpoczniemy procedury celem
wyłonienia wykonawcy zadania.
W okresie sprawozdawczym brałam udział w różnego rodzaju posiedzeniach,
spotkaniach, uroczystościach:
26 marca w posiedzeniu Rady Muzeum we Fromborku oraz Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Braniewie.
27 marca w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jędrychowie.
12 kwietnia w mszy żałobnej w intencji ofiar tragedii pod Smoleńskiem.
14 kwietnia w uroczystościach katyńskich, 24 kwietnia Braniewie w uroczystości
składania wieńców na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich wspólnie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej na zaproszenie Starosty Braniewskiego w związku z wizytą
Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego.
26 kwietnia w Stegnie w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin
Nadzalewowych.
21 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie
związane z modernizacją drogi 504 we Fromborku oraz uzgodnieniami remontów dróg
powiatowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich,
wykonawcy przebudowy – przedstawiciele firmy SKANSKA, konserwator zabytków
oraz wicestarosta braniewski i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie.
Prace rozpoczęte w roku ubiegłym zostaną zakończone wg informacji inwestora
i wykonawcy do połowy maja, tak by zdążyć na uroczystości ponownego pochówku
Mikołaja Kopernika. Prace porządkowe, jeżeli nie zdążą, będą prowadzone
w późniejszym terminie.
Ta największa inwestycja drogowa w naszym mieście od 40 lat - wzbudza wśród
naszych mieszkańców sporo emocji. Ale nie wszystkie życzenia i żądania mieszkańców
mogą zostać spełnione. Szczególnie te, które w projekcie modernizacji zaplanowane nie
zostały. Mam na myśli instalację oświetlenia drogowego, której nie ma w projekcie
z wyjątkiem wymiany kilku słupów, których usytuowanie było w kolizji z drogą.
Owocna współpraca z powiatem braniewskim rozpoczęta w roku ubiegłym przy
zaangażowaniu naszych pracowników z wykorzystaniem materiałów Zarządu Dróg
Powiatowych zaowocowała przełożeniem chodników przy ul. Katedralnej, Kapelańskiej
oraz w części Mickiewicza. Przełożyliśmy też częściowo chodniki przy ulicach:
Portowej, Rybackiej i Dworcowej we Fromborku.
W tym roku Zarząd Dróg Powiatowych planuje wspólnie z nami wyremontować
nawierzchnię ulicy Polnej oraz w części Basztowej i położyć chodniki. Planujemy też
wymianę nawierzchni chodników ulicy Katedralnej w kierunku dolnego tarasu oraz
ulicy Starej, Kościelnej, części Dworcowej oraz Szkolnej. Z odzyskanego materiału
wymieniamy nawierzchnię chodników przy ulicy Sadowej oraz układamy chodnik na
łączniku pomiędzy ulicami: Kolonią Robotniczą a Krzywą.
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23 kwietnia drużyna przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
w składzie: Panie - Jolanta Kosicka – kapitan drużyny, Ewa Rymarska i Beata Sobiło –
wzięła udział w V Regionalnych Mistrzostwach Ortografii w Braniewie i zajęła
I miejsce w kategorii „Reszta świata”, zdobywając puchar Starosty Braniewskiego.
28 kwietnia w Elblągu odbyło się spotkanie partnerów projektu „Pętla Żuławska
– rozwój turystyki wodnej”, zorganizowane przez marszałków województwa
pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
Polska Organizacja Turystyczna jako instytucja zarządzająca oraz Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego jako instytucja wdrażająca podjęły decyzję o etapowaniu
całości projektu w związku z przeciąganiem się procedur związanych z decyzjami
środowiskowymi u niektórych partnerów projektu.
Zdecydowano, że wszyscy ci partnerzy, którzy dysponują pełną dokumentacją,
rozpoczną realizację I etapu projektu, pozostali zostali zakwalifikowani do II etapu.
W takiej sytuacji znalazł się Frombork. Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nałożyła na
nas dodatkowe badania archeologiczne. To spowodowało, że wydłużyła się nam droga
do pozwolenia wodno – prawnego. Raport oddziaływania na środowisko to kolejna
droga przez mękę. Nasze zadanie przesunie się w czasie i obejmie lata 2011 – 2013.
Do tego czasu powinniśmy uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty do ogłoszenia
przetargu na budowę portu żeglarskiego.
Umowę II etapu na dofinansowanie budowy mamy podpisać w październiku lub
listopadzie 2010 r.
Szanowni Państwo!
Rozpoczęte rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w Młotecznie
pozwalają na umiarkowany optymizm co do doprowadzenia wodociągu do Małego
Wierzna. Byłoby to naprawienie błędu, jaki został popełniony przy sprzedaży przez
ANR mieszkań na rzecz byłych pracowników PGR. Możliwe jest dofinansowanie
zadania w wysokości 80 % środków przez Agencję. Dziękuję w tym miejscu radnemu
Panu Markowi Dziewanowskiemu za jego dociekliwość, gdyż oficjalna informacja, jaką
otrzymałam wykluczała pozyskanie środków na tego typu infrastrukturę.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 29 kwietnia 2010 r.

