SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 28 stycznia 2011 do 30 marca 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 28 stycznia do 30 marca 2011
roku. Zawiera również informację o dwóch zarządzeniach z dnia 19 stycznia, które zostały
pominięte w poprzednim sprawozdaniu. Wprowadzonych zostało 12 zarządzeń w sumie:
- Nr 6/11 z 19 stycznia br. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2011 r.
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku,
- Nr 7/11 z 19 stycznia br. w sprawie wprowadzenia opisów stanowisk w Urzędzie Miasta i
Gminy we Fromborku,
- Nr 8/11 z 01 lutego br. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
- Nr 9/11 z 01 lutego br. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
- Nr 10/11 z 04 lutego br. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych
i prywatnych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we
Fromborku,
- Nr 11/11 z 14 lutego br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań własnych Gminy Frombork w 2011 roku,
- Nr 12/11 z 01 marca br. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Urzędu Miasta i Gminy
Frombork oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
- Nr 13/11 z 01 marca br. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr pojazdu
niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej,
- Nr 14/11 z 01 marca br. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej
prowadzenia,
- Nr 15/11 z 01 marca br. w sprawie zasad przydziału środków higieny osobistej oraz
herbaty pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku,
- Nr 16/11 z 21 marca w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- Nr 17/11 z 25 marca w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na
wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Frombork w 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym podpisałam dwie umowy notarialne
nieruchomości Gminy Frombork, w tym:

na sprzedaż

- na rzecz Pani Izabeli Denisewicz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym nr 1
we Fromborku przy ul. Młynarskiej,

- na rzecz Pań – Teresy Marzec i Zdzisławy Ogryzek nieruchomości gruntowej oznaczonej
wg ewidencji gruntów jako działka nr 32/19 położonej w obrębie 6 miasta Fromborka
zabudowanej pawilonem handlowym, stanowiących ich własność.
Odbył się szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 17 obręb nr 10 miasta Fromborka
zabudowanej miejską kotłownią na biomasę we Fromborku, który nie dał rezultatu.
Odbył się ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha (20 m2)
obręb 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę garażową.
Nabywcą nieruchomości ustalona została Pani Krystyna Lewańska, zam. we Fromborku, za
cenę sprzedaży w kwocie 3.246,71 złotych brutto.
Odbyły się również ósme przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
gruntowych oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki o numerach 197/11, 197/12
i 197/13 obręb 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę
garażową. Przetargi te nie przyniosły rezultatów.
Kolejne piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki 6/4, i od 6/6 do 6/15 na Osiedlu Słonecznym
we Fromborku z przeznaczeniem pod zabudowę garażową nie przyniosły rezultatów.
Zostały przeprowadzone również : pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na
dzierżawę parkingu położonego na działce nr 101/3 obręb nr 6 Fromborka przy ul.
Kopernika. Dzierżawcą ustalona została Pani Barbara Chrzanowska, zam. we Fromborku, za
cenę czynszu dzierżawy w wysokości 14.100,- złotych w stosunku rocznym.
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu położonego na
działkach 33/1 i 34/1 obręb nr 6 Fromborka przy ul. Dworcowej. Przetarg nie przyniósł
rezultatu.
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na administrowanie miejskim basenem
kąpielowym we Fromborku przy ul. Braniewskiej.
Ważną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „Copernicus” Sp. z
o. o. we Fromborku i zostało administratorem tego basenu na następujących warunkach:
- Kwota 3.750,00 złotych w okresie sezonu od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2011 i
2012 roku za administrowanie basenu;
- 165,00 złotych brutto miesięcznie za nadzór całego obiektu i mienia znajdującego się na
wyposażeniu miejskiego basenu kąpielowego w pozostałych miesiącach nieobjętych
administrowaniem;
- Kwota 2300,00 złotych brutto za jednokrotne wykoszenie porostu traw i pielęgnację
żywopłotu;
- 1650,00 złotych brutto za jednokrotne wygrabienie i wywóz trawy z obiektu;
- 30,00 złotych brutto jako stawka roboczogodziny za prace wykraczające poza zakres
administracji basenu.
Przekształcono na rzecz Państwa Anny i Edmunda Kurowskich, zam. we Fromborku,
prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 170 o powierzchni 0,0843 ha (843 m2) obręb 6 miasta Fromborka za cenę 2.253.40
złotych.

Zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg i chodników wraz z pozostałymi
elementami na Osiedlu Słonecznym. Wpłynęło 16 ważnych ofert na wykonanie tego zadania.
Najwyższa zaoferowana cena wynosiła 198.381,53 złotych, najniższa z zaoferowanych cen
to kwota 56.949,00 złotych. Umowa na wykonanie projektu została podpisana z Biurem
Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. Z o. o. w Elblągu przy ul. Wigilijnej. Termin
zakończenia prac to 13 maja 2011 roku.
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ochrony
środowiska, została powołana zarządzeniem nr 4/11 z dnia 17 stycznia Komisja Konkursowa
w składzie: Maria Rogińska - Przewodnicząca oraz członkowie: Zbigniew Kędziora, Bogdan
Szczyrba, Zenon Niedzwiecki, Agnieszka Nawrot - Kopycińska. Komisja Konkursowa
przeprowadziła I etap konkursu 21 lutego 2011 roku. Do pierwszego etapu przystąpiło 4
kandydatów. Do II etapu, który odbył się 28 lutego br. przystąpiło 4 kandydatów. W wyniku
rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds. ochrony środowiska zatrudniona została Pani
Katarzyna Rożak , zamieszkała w Kraskowie, gmina Młynary.
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. finansowych została
powołana zarządzeniem nr 9/11 z dnia 01 lutego 2011 roku Komisja Konkursowa w
składzie: Maria Rogińska - Przewodnicząca oraz członkowie: Zbigniew Kędziora, Ewa
Rymarska, Teresa Podlasz, Urszula Gajowniczek. Komisja Konkursowa przeprowadziła I
etap konkursu 01 marca 2011 roku. Do I etapu przystąpiło trzech kandydatów. Do II etapu,
który odbył się 07 marca br. przystąpiło 3 kandydatów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu
na stanowisko ds. finansowych zatrudniona zostanie Pani Agata Woźnica, zamieszkała w
Wielkim Wierznie, gmina Frombork.
W okresie ostatnich dwóch miesięcy odbyło się wiele konferencji, Walnych
Zgromadzeń Związków Samorządowych i spotkań, w których uczestniczyłam z racji
sprawowanej funkcji. 17 lutego w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dom
Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim. 25 lutego w Walnym Zgromadzeniu Komunalnego
Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu: Odbyły się wybory nowego
zarządu.
Przewodniczącym Zarządu został wybrany Pan Adam Witek - wiceprezydent Elbląga, zaś
członkami Zarządu: Krystyna Lewańska i Stanisław Kochanowski, wójt Sztutowa. W dniach
16 i 17 marca w Warszawie w Zjeździe Kobiecego Forum Samorządowego. Przewodniczącą
ponownie wybrana została Pani Jolanta Piotrowska - burmistrz Giżycka, ja zaś członkiem
Zarządu. 25 marca w Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion
Bałtyk. Przewodniczącym Zarządu wybrany został Pan Grzegorz Nowaczyk - Prezydent
Elbląga, ja zaś zostałam sekretarzem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Wzięłam udział również: 8 lutego w spotkaniu z Zarządem Województwa Warmińsko Mazurskiego w Starych Jabłonkach. 4 marca w posiedzeniu Rady Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku. 18 marca w Konferencji w Ostródzie kończącej projekt
„Zarządzanie na miarę oczekiwań klienta”, gdzie została podpisana umowa współpracy
partnerskiej pomiędzy Gminami, które brały udział w projekcie: Gmina Ostróda, Gmina
Piecki, Gmina Małdyty, Gmina Dąbrówno i Gmina Frombork.
Dobiegła końca kolejna kadencja sołtysów i rad sołeckich.19 lutego w 9 sołectwach
odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybrali sołtysów i rady sołeckie. W
dwóch sołectwach: Krzywiec i Narusa wybory odbyły się w późniejszym terminie. Na 11
sołectw w pięciu wybrano nowych sołtysów. Są to : Baranówka - sołtys Pan Adam Rogiński,
Bogdany - sołtys Pan Jarosław Kożusik, Nowe Sadłuki - sołtyska Pani Joanna Markun,
Ronin - Nowiny - sołtyska Pani Agnieszka Bednarczyk - Niska, Wielkie Wierzno - sołtys Pan
Henryk Szyrwiński. W pozostałych sześciu sołectwach mieszkańcy ponownie powierzyli
obowiązki dotychczasowym sołtyskom i sołtysom. Dla przypomnienia: Biedkowo - sołtyska
Pani Barbara Kulynycz, Drewnowo - sołtyska Pani Iwona Kopaniarz, Jędrychowo - sołtys

Pan Józef Korybski, Krzywiec - sołtys Pan Józef Korneluk, Krzyżewo - sołtys Pan Jan Uhryn
i Narusa - sołtys Pan Tadeusz Salitra.
W dniu 25 marca odbyło się uroczyste spotkanie we Fromborku, w którym udział
wzięli byli i nowo wybrani sołtysi. Na spotkaniu podziękowałam sołtysom za ich
dotychczasową pracę oraz złożyłam gratulacje nowo wybranym.
Odbyły się też zebrania sprawozdawczo - wyborcze w Ochotniczych Strażach
Pożarnych we Fromborku, w Wielkim Wierznie oraz w Jędrychowie.
23 lutego odbyło się spotkanie szkoleniowe nt. zakupu i montażu kolektorów
słonecznych dla osób indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. Spotkanie odbyło się w
Urzędzie Miasta i Gminy.
26 lutego w sobotę odbyła się IV edycja Fromborskich Wiktorii 2011. Kapituła
przyznała statuetki następującym osobom w poszczególnych kategoriach: Ochrona
zabytków - Pani Małgorzata Czupajło, Kultura - Pani Maria Jurkiewicz, Sport i rekreacja Pan Antoni Gdowik, Oświata i wychowanie - Pani Elżbieta Giza, Przedsiębiorczość - Pan
Robert Symonowicz, Menadżer - Pani Krystyna Lewańska, Rolnictwo i Leśnictwo - Pan Jan
Adamowicz, Bezpieczeństwo - Pani Mirosława Zgórska, Organizacje pozarządowe - OSP
Frombork, Mieszkańcy dla siebie i innych - Dorota Stankiewicz, Sołectwo Jędrychowo i
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katedralna 15 oraz Przyjaciel Fromborka - Pani Maria
Gawryluk, Pan Jacek Iwulski i Pan Ireneusz Ścibiorek.
12 marca II Fromborski Zjazd Krystyn i Bożen pod honorowym patronatem Starosty
Braniewskiego był dobrą promocją Fromborka.
28 lutego uczestniczyłam w spotkaniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Braniewie.
Powiatowy Urząd Pracy otrzymał na aktywne formy zwalczania bezrobocia 30 % środków
mniej w stosunku do roku ubiegłego. W związku z czym otrzymaliśmy środki na 4 osoby na 6
miesięcy w ramach prac interwencyjnych oraz 6 osób 3 miesiące w ramach prac publicznych
przy kolei nadzalewowej. Rada wystosowała pismo do Ministerstwa Pracy protestujące
przeciw drastycznemu zmniejszeniu środków.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 30.03.2011 r.

