SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 31 marca 2011 do 28 kwietnia 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 31 marca do 28 kwietnia 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym wprowadzonych zostało 9 zarządzeń:
- nr 18/11 z 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy
Frombork za 2010 rok,
- nr 19/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania
regulaminu jej działania,
- nr 20/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Frombork na lata 2011 – 2016,
- nr 21/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.,
- nr 22/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie sposobu i form przeprowadzania monitoringu satysfakcji
klienta,
- nr 23/11 z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Gminy
Frombork za 2010 rok,
- nr 24/11 z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za 2010 rok,
- nr 25/11 z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Frombork za 2010 rok,
- nr 26/11 z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej we Fromborku za 2010 rok.
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą
„Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu”. Zadanie obejmuje
wymianę trybun na istniejącym stadionie miejskim we Fromborku. W wyznaczonym terminie
wpłynęły 4 oferty. Cena najwyższej oferty wyniosła 249.690 zł, zaś najniższej – 169.740 zł . Jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BO-BUD Ida
Kruszyńska przy ulicy Sadowej we Fromborku. Z wykonawcą została podpisana umowa i
przystąpił on do realizacji zadania. Termin zakończenia prac określony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wyznaczony został na 31 maja 2011 roku.
W dniu 4 kwietnia 2011 roku Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem burmistrza nr
17/11 z 25 marca br. dokonała otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie
ofert na wsparcie lub powierzenie zadań Gminy Frombork na 2011 rok. Wpłynęło 6 ofert, w tym 1
po terminie. Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 2 oferty:
1. Ofertę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Koło we Fromborku na realizację zadania z
zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Została
przyznana kwota 2.000 złotych.
2. Ofertę Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku na realizację zadania z zakresu
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Została przyznana kwota 3.196 złotych.

Komisja uznała, że 4 oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu. W
oparciu o Regulamin Konkursu poleciłam uzupełnienie 3 ofert w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.
1 oferta złożona po terminie na podstawie Regulaminu Konkursu nie podlega uzupełnieniu.
W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 13 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku zorganizowaliśmy szkolenie dla organizacji pozarządowych. Tematem
szkolenia było wypełnianie nowych formularzy ofertowych wprowadzonych Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Szkolenie poprowadziła Pani Beata Jarosz z Centrum
Organizacji Pozarządowych w Braniewie. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele jedynie trzech
organizacji: Klubu Sportowego Number One Zalew Frombork, Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koło we Fromborku oraz Polskiego Związku Działkowców, Zarządu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem”. Omówiono sposób wypełniania nowych druków
ofert, jakość zawartych informacji we wniosku oraz najczęściej popełniane błędy przy ich
wypełnianiu.
W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty remontowo - budowlane w lokalu
przeznaczonym na Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku zgłosiło się 7 oferentów. Ceny
zaproponowane za wykonanie przedmiotu zamówienia mieściły się w przedziale: 38.445,46 a
52.150,97 złotych brutto. Spośród 7 ofert jedna nie spełniła założeń Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Komisja Przetargowa 30 marca br. wybrała ofertę nr 2. Wykonawcą
została firma P.P.H.U. „BUDIM” Tadeusz Wirgowski przy ulicy Wileńskiej w Braniewie. Po
podpisaniu umowy 12 kwietnia 2011 roku wykonawca rozpoczął prace remontowe. Planowany
termin zakończenia realizacji zadania to koniec maja br. Lider projektu – Departament Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przewiduje w III kwartale br. umeblowanie i wyposażenie
przygotowanych pomieszczeń w sprzęt komputerowy oraz oznakowanie CIT tablicą podświetlaną.
W dniach 06 – 18 kwietnia br. przeprowadzone zostały czynności kontrolne w Urzędzie
Miasta i Gminy we Fromborku przez przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział
w Elblągu. Kontrola dotyczyła naliczania składek ZUS oraz terminowego ich przekazywania i
obejmowała lata 2008- 2010.
7 kwietnia br. w Olsztynie w Urzędzie Marszałkowskim razem z Panią Ewą Rymarską –
Skarbnikiem Gminy podpisałyśmy umowę o udzieleniu dotacji przez Zarząd Województwa na
dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Frombork. Przypomnę, że ta OSP znajduje się w
Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Jak ważne jest doposażenie jednostek
ochotniczych w sprzęt niech świadczą ostatnie zdarzenia, takie jak pożar mieszkania w budynku
wielorodzinnym w Baranówce ze skutkiem śmiertelnym, pożary trzcinowisk pod Fromborkiem 22 i
25 kwietnia oraz wypadek drogowy pod Krzyżewem 22 kwietnia br. We wszystkich tych
zdarzeniach udział brali druhowie z naszych jednostek. W przededniu Święta strażackiego
przypadającego 4 maja, w Dniu patrona strażaków św. Floriana dziękuję Wam Druhowie za Waszą
trudną, odpowiedzialną i niebezpieczną służbę.
Są też inni bohaterowie tych zdarzeń, zwyczajni ludzie, tacy jak Pani Danuta Boniecka z
Baranówki, której czujności zawdzięczamy, że pożar został zauważony na tyle wcześnie, że nie
rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku. Jesteśmy Pani wdzięczni.
Na zaproszenie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Braniewie 12 kwietnia wzięłam
udział w Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym. Koło to skupia mieszkańców z powiatu
braniewskiego, również sporą grupę naszych z terenu miasta i gminy. Zaś 15 kwietnia w świetlicy
w Wielkim Wierznie brałam udział w pracach jury czwartego już Konkursu Potraw, Pisanek i Palm
Wielkanocnych przygotowanego i prowadzonego przez pracowników Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury we Fromborku.
Z okazji Świąt Wielkanocnych otrzymaliśmy dużą ilość pięknych kartek z miłymi
życzeniami. Wśród nich Kartkę od Honorowego Obywatela Fromborka druha Antoniego
Toporowskiego, której treść przytoczę. Bo choć to pora poświąteczna to życzenia aktualne. „Z
okazji Świąt Zmartwychwstania pragnę Szanownej Pani Burmistrz wraz z całym gronem

Pracowników Urzędu i Radą Miejską złożyć najlepsze życzenia świątecznych doznań a także
wiosennej słonecznej pogody ducha, by trud Waszego rządzenia przynosił sukcesy miastu i
dostatek jego mieszkańcom. Alleluja! I jeszcze wiersz ku roztropnej uwadze:
„Późna refleksja”
To rzecz oczywista naturalnie,
Że nie uda się zatrzymać zegara,
Biologicznego wyznacznika czasu,
W którym przyszło nam trwać.
Wszystko przemija zbyt szybko
A zdarzenia bledną w pamięci
Pokryte teraźniejszością
Przemijającą jak błysk pioruna,
Który oślepia swym światłem
Lecz tylko na krótko
By zdecydowanie utrwalić przeszłość
Mocno zakrzepłą w nas. „
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 28 kwietnia 2011

