SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
OD 28 maja DO 30 czerwca 2010 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie obejmuje okres od 28 maja do 30 czerwca 2010 roku. W tym czasie
wprowadziłam 5 zarządzeń w następujących sprawach:
−

Nr 22/10 z dnia 01.06.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla
przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.,
−
Nr 23/10 z dnia 01.06.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
−
Nr 24/10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów strażackich,
−
Nr 25/10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2010 roku opłat
przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeża
portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenia terminów
rozliczenia się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych,
−
Nr 26/10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Podpisałam 3 umowy notarialne na zbycie nieruchomości Miasta i Gminy Frombork, w tym na
sprzedaż:
- lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku użytkowym na działce oznaczonej według
ewidencji gruntów numerem 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej
(Przybudówka). Nabywcami zostali Państwo Anna i Wojciech Myszka, zam. Bogdany oraz
Państwo Jadwiga i Józef Szpakowscy, zam. Frombork;
- nieruchomości
gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17/1
o
powierzchni
0,0708
ha
położonej
w
obrębie
nr
2
miasta
Fromborka.
Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Lilianna i Stanisław Mudryk, zam. Frombork;
- lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku nr 8 w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle
Słoneczne. Nabywcami zostali Państwo Halina i Jan Szwajkowscy, zam. Frombork.
28 czerwca 2010 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 123/11 o powierzchni 0,8555 ha,
obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork.
Nabywcą nieruchomości ustalona została STL Spółka z o.o. w Przytocznej za cenę sprzedaży
w kwocie 122.077,00 złotych brutto. Przeznaczenie: na budowę hali produkcyjnej do produkcji
granulatu energetycznego.
Ponadto zorganizowano cztery przetargi ustne nieograniczone, które nie dały rezultatów:
- na sprzedaż 5 nieruchomości oznaczonych numerami 197/6,197/11, 197/12 i 197/13 obręb nr 4
miasta Fromborka przy ulicy Basztowej oraz 17 nieruchomości oznaczonych numerem 6/4
i numerami 6/6 do 6/21 obręb nr 7 miasta Fromborka z przeznaczeniem na zabudowę garażową;
- na sprzedaż 2 nieruchomości oznaczonych numerami 24/1 i 197/1 (połączone) obręb nr 4 miasta
Fromborka przy ulicy Basztowej na zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
- na dzierżawę trzech miejsc na działalność handlowo - gastronomiczną na działce nr 28/2 obręb
nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Rybackiej (na Placu Górników);
- na najem budynku użytkowego położonego na działce nr 4/2 obręb nr 6 miasta Fromborka przy
ulicy Portowej (dawny punkt informacji turystycznej).
Przeprowadzono postępowania na wyłonienie wykonawców w ramach ustawy Prawo zamówień
publicznych na wykonanie zadań:
1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody i budowę kanalizacji sanitarnej z pompowniami Narusa
- Frombork - oferta wybrana to Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska
28 A 82-100 Nowy Dwór Gdański, cena oferty netto 3.066.921,81 zł. brutto 3.741.644,61 zł.

2. Wyłonienie banku na udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego w wysokości 1 982 059,00 PLN. Wybrano Bank Gospodarstwa
Krajowego z siedzibą w Olsztynie ul. Pieniężnego 19, 10 - 003 Olsztyn cena oferty
363.420,60 zł.
W dniach 28 - 30 maja odbyły się obchody 700-lecia Fromborka. Państwo Radni
otrzymaliście zaproszenia na nasze uroczystości, więc nie będę ich szczegółowo omawiać.
W obchodach uczestniczyła delegacja z partnerskiego miasta Kazlu Ruda z Litwy. Delegacja
prosiła o przekazanie pozdrowień w związku z jubileuszem Państwu Radnym.
31 maja na zaproszenie Proboszcza Parafii w Błudowie ks. Huberta Chodyny wzięłam
udział w obchodach 700-lecia Wsi i Parafii Błudowo.
2 czerwca uczestniczyłam w Konferencji Regionalnej w Elblągu „Czas na kobiety
w praktyce” w Teatrze im. Aleksandra Sewruka.
5 czerwca w pokazie historycznym „Wojny Głodowej” we Fromborku oraz w Pikniku „Pod
Kapeluszem”, który został zorganizowany w ramach projektu wsi tematycznych w Narusie
w Stadninie Koni.
8 czerwca na zaproszenie władz samorządowych województwa warmińsko - mazurskiego
byłam w Elblągu na uroczystości XX-lecia Samorządów w Polsce.
13 czerwca w Elblągu na premierze spektaklu „Mikołaj Kopernik - dwa światy” w Teatrze
im. Aleksandra Sewruka. Dla przypomnienia - prapremiera odbyła się 28 maja na Rynku
we Fromborku.
19 czerwca wzięłam udział w wyjeździe mieszkańców Jędrychowa na Westerplatte. Wyjazd
odbył się z inicjatywy pana Gerarda Dengera, byłego mieszkańca Jędrychowa.
20 czerwca odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Frekwencja we Fromborku wyniosła
49,12 %, w tym:
- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 - 56,67 %
- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 - 32,16 %
- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 - 59,26 %
Frekwencja na poziomie średniej województwa - 49,11 %. Zdecydowanie wygrał Bronisław
Komorowski - 782 głosy tj. 50,52 %, drugie miejsce - Jarosław Kaczyński - 310 głosów tj. 20,03 %
oraz trzecie miejsce - Grzegorz Napieralski - 290 głosów tj. 18,73 %.
W dniach 24 - 28 czerwca przewodniczyłam delegacji fromborskiej na obchodach Dni Ziemi
Suskiej na zaproszenie władz samorządowych miasta partnerskiego Sucha Beskidzka. Serdeczne
pozdrowienia przekazuje Radnym miasta i gminy Frombork Burmistrz Suchej Beskidzkiej oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej z okazji naszego jubileuszu.
Otrzymaliście Państwo Radni zaproszenia na uroczystości 700-lecia lokacji miasta oraz
20-lecia samorządu fromborskiego. Pozostaję z nadzieją, że obecność Państwa Radnych w dniu
8 lipca będzie zdecydowanie większa niż w uroczystościach majowych inaugurujących ten
Jubileusz.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 30 czerwca 2010

