SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 kwietnia 2011 do 16 czerwca 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 29 kwietnia do 16 czerwca 2011
roku. To sprawozdanie jest ostatnim materiałem informacyjnym przedstawiającym realizację
przedsięwzięć z realizacji budżetu zamykającym półrocze 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym wprowadzonych zostało 7 zarządzeń:
- nr 27 z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2011 roku opłat
przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeża
portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenia terminów
rozliczania się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych,
- nr 28 z 02 maja 2011 r. w sprawie ustalenia w 2011 roku cen biletów wstępu na miejski
basen kąpielowy położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka,
- nr 29 z 02 maja 2011 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty,
- nr 30 z 20 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- nr 31 z 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego oraz wprowadzenia do użytku Planu Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego,
- nr 32 z 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Frombork na lata 2011-2016,
- nr 33 z 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego
Zboru we Fromborku.
Zostały podpisane dwie umowy notarialne na sprzedaż nieruchomości
Gminy Frombork, w tym:

Miasta i

- na rzecz Pani Krystyny Lewańskiej, zamieszkałej we Fromborku nieruchomości gruntowej
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 197/18 obręb nr 4 miasta Fromborka
przy ulicy Basztowej w celu zabudowy tej nieruchomości garażem,
- na rzecz Państwa Ewy i Mariusza Popiołkiewicz zamieszkałych w Gdyni oraz Pana
Jarosława Kabath zamieszkałego w Gdańsku jako dotychczasowych użytkowników
wieczystych nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
nr 22/3 obręb 5 miasta Fromborka przy ulicy Braniewskiej (była stacja tankowania
samochodów gazem),
- oraz zakup na rzecz Miasta i Gminy Frombork od Państwa Jadwigi i Antoniego
Piątkowskich zamieszkałych w Baranówce udziałów w 40/100 części w budynku
użytkowym położonym na działce nr 109/50 obręb Ronin z przeznaczeniem na świetlicę w
Baranówce za cenę nabycia wynoszącą jeden tysiąc siedemnaście złotych,

- przekształcono na rzecz Pani Aleksandry Włodowskiej zamieszkałej we Fromborku prawo
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr
161 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Leśnej,
- zostały przeprowadzone po raz kolejny następujące przetargi:
1 - ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
oznaczonych według 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.
Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Lilianna i Stanisław Mudrykowie zamieszkali we
Fromborku za cenę sprzedaży w wysokości 3.096,65 złotych brutto za każdą nieruchomość.
2 - szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/4 oraz od numeru 6/6 do
numeru 6/15. Nabywcami nieruchomości oznaczonej jako działka 6/14 zostali ustaleni
Państwo Irena i Wiesław Niedużakowie zamieszkali we Fromborku za cenę sprzedaży
3.403,10 złotych brutto. Przetargi w stosunku do pozostałych 10 nieruchomości nie
przyniosły rezultatów.
3 - drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu położonego na działkach
nr 33/1 i 34/1 obręb nr 6 Fromborka przy ulicy Dworcowej. Dzierżawcą parkingu została Pani
Monika Poszewiecka zamieszkała we Fromborku za cenę czynszu dzierżawy w kwocie
4.100,00 złotych brutto w stosunku rocznym.
W dniu 11 maja br. podano do publicznej wiadomości ostateczny wynik otwartego
konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań Gminy na 2011 rok. Rozstrzygnięcie
konkursu na dwa zadania w kwietniu br. przedstawiłam Państwu Radnym w sprawozdaniu
burmistrza na Sesji Rady Miejskiej 28 kwietnia 2011 roku. Obecnie przedstawię
rozstrzygnięcie konkursu w zakresie:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dotację przyznano
Polskiemu Związkowi Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad
Zalewem” na zadanie pn. „Działanie wspierające oraz promujące aktywność społeczną”,
realizowane w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 2.000,00 złotych;
- rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej. Dotację przyznano Klubowi
Sportowemu Number One Zalew na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i gminy Frombork” w kwocie 30.000,00 złotych;
Z wymienionymi organizacjami zostały podpisane stosowne umowy na realizację zadań.
Panie i Panowie Radni!
Prawie trzy lata temu w roku 2008 Gmina Frombork zgłosiła akces do
ogólnopolskiego projektu pn. „Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich do sieci
internetowej”. Projekt zakładał utworzenie punktów dostępu do sieci internetowej tzw. PIAPów w świetlicach wiejskich w trzech miejscowościach: Jędrychowie, Wielkim Wierznie i
Narusie. W roku 2010 projekt rozszerzyliśmy o PIAP w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
we Fromborku oraz Infomat w Urzędzie Miasta i Gminy. W okresie sprawozdawczym
świetlice otrzymały stoliki pod komputery, krzesełka oraz zestawy komputerowe:
- Jędrychowo – 3 zestawy
- Wielkie Wierzno – 2 zestawy
- Narusa -3 zestawy
- MGOK – 4 zestawy

Wartość jednego zestawu komputerowego szacowana jest na około 8.000,00 złotych,
co daje ogółem kwotę niebagatelną 96.000,00 złotych. Do września planowana jest
instalacja Infomatu w Urzędzie. Wartość urządzenia nie jest jeszcze znana.
W 2011 roku Gmina Frombork wzięła po raz kolejny udział w konkursie Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu”. Jest takie powiedzenie, iż ćwiczenie czyni mistrza, więc jest
kolejny sukces. Na realizację projektu w wyniku podziału środków finansowych w konkursie
„Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”
przyznana została dotacja w wysokości 120.000,00 złotych. Czas trwania projektu to
czerwiec 2011 do grudnia 2012 r. Cele projektu to:
- aktywizacja określonej grupy mieszkańców, korzystających z pomocy społecznej poprzez
realizację kontraktów socjalnych i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej,
zaplanowane działania obejmą 15 mieszkańców.
- poprawa standardu gminnego zasobu mieszkaniowego, mieszkania komunalne i socjalne,
zaplanowano remonty 28 lokali komunalnych i 2 socjalnych. Gratuluję Pani Kierownik
MGOPS i jej zespołowi oraz pracownikom naszego Urzędu biorącym udział w projekcie.
Dodam jeszcze, że na 34 złożone wnioski dofinansowania otrzymało 19 gmin w kraju, w
tym 2 z województwa warmińsko - mazurskiego, nasza Gmina jako jedyna w powiecie
braniewskim.
Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Już wkrótce bo za 14 dni dobiegnie końca I półrocze 2011 roku. Jest to więc okazja,
by przedstawić Państwu stan i zaawansowanie naszych inwestycji, czyli realizację
tegorocznego budżetu.
Rozpocznę od inwestycji, która na niektórych forach internetowych wzbudza wiele
emocji, mam na myśli budowę kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” we
Fromborku. Po otrzymaniu informacji o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie
Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 złotych oraz po otrzymaniu decyzji o
pozwoleniu na budowę mogliśmy w dniu 30 maja 2011 r. ogłosić przetarg nieograniczony na
wyłonienie wykonawcy całej inwestycji. Termin składania ofert upłynął 15 czerwca br.
Wpłynęły dwie oferty złożone przez następujących wykonawców: 1. EWERSPORT Sp. z o.o.
z Warszawy - cena oferty 1.914.636,32 zł, 2. Firma KASZUB Dariusz Kaszuba z Kiełpina Leszna - cena oferty 1.988.910 zł. Obecnie trwa procedura analizy i oceny złożonych ofert.
Oczywiście, jedynym kryterium oceny oferty, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jest
cena. Wybrany wykonawca będzie miał 100 dni na wykonanie całej inwestycji. Zakończenie
prac przy budowie kompleksu sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej planujemy na
przełomie września i października tego roku.
Kolejna, ważna dla naszej Gminy inwestycja to budowa wodociągu Jędrychowo –
Baranówka. Budowę wododociągów na terenie gminy Frombork rozpoczął i realizował
Burmistrz Wiktor Slipiko. Nie dokończył. Po 11 latach następuje historyczny moment
zakończenia tzw. Zwodociągowania Gminy. Cztery i pół kilometra sieci wodociągowej oraz
budowa przyłącza do Małego Wierzna zakończy to zadanie, jak również zakończy dyskusje
wokół tego ostatniego tematu. Najważniejsze, że mieszkańcy będą mieli wodę oraz poprawi
się jej jakość.
Od dłuższego czasu zabiegamy o środki na renowację budynku mieszkalnego przy
ulicy Błotnej 2 we Fromborku. Warmińsko - Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie
przyznał dotację w wysokości 15.000,00 złotych na wykonanie badań konserwatorskich
elewacji budynku, detali, stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowanie projektu renowacji
elewacji budynku. Koszt całego zadania wyniesie 24.711,93 złotych. Projekt renowacji i
badania konserwatorskie wykona firma Dembek Konserwacja Zabytków Tomasz Dembek z

Gdyni, z którą podpisana została umowa 17 maja br. Przedmiot umowy zostanie wykonany
w ciągu trzech miesięcy. Umożliwi to rozpoczęcie starań o dofinansowanie prac
renowacyjnych. Czekamy też na rozstrzygnięcie przyznania środków na remont dachu tego
budynku przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu to
inwestycja, która została zakończona w planowanym terminie 30 maja 2011 roku. Został
sporządzony i podpisany protokół odbioru. Koszt zadania z przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego wyniósł 169.740,00 złotych brutto. Wykonawcą była firma P.U.H. BO-BUD
Ida Kruszyńska z Fromborka. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania 4.1 /413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i
rozwój wsi.
I kolejne historyczne zadanie – prace remontowe na ulicy Krzywej. Z tym projektem
startowaliśmy do tzw. Schetynówek, niestety, mimo odwołań nie zakwalifikowaliśmy się.
Dlatego inwestycję realizujemy z własnego budżetu. Rozpoczęliśmy ją 17 maja br. W
przetargu nieograniczonym wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Robót
Drogowo - Mostowych Sp. z o. o. z Braniewa. Wartość inwestycji wynosi 433.848,13 złotych
brutto. Do przetargu złożono pięć ważnych ofert. Oferta z najwyższą ceną wynosiła
654.617,86 złotych brutto. Termin zakończenia inwestycji określono na 30 czerwca 2011
roku. W chwili obecnej zostały zakończone prace rozbiórkowe chodników, krawężników i
wjazdów na posesje. Rozebrana została nawierzchnia ulicy z płyt betonowych. Wykonana
została podbudowa do ułożenia nawierzchni bitumicznej, rozpoczęto prace przy układaniu
ciągów pieszych.
W maju zostały rozpoczęte badania klimatu oraz natężenia hałasu w rejonie
Fromborka w celu ustalenia poszczególnych stref dla przyszłego uzdrowiska.
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej to kolejny
projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który zostanie
opłacony z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś
Turystyka 2, Działanie 2.2 – Promocja województwa i jego oferty turystycznej pn.
”Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Całkowity koszt
projektu wynosi 3.819.535,00 złotych – wszyscy partnerzy projektu - przy poziomie
dofinansowania środkami publicznymi wynoszącymi 85 %. Zatem, przy maksymalnym
wykorzystaniu środków całkowity wkład Gminy Frombork wyniesie 19.520,00 złotych przy
110.614,00 złotych pochodzących z dofinansowania. Liderem projektu jest Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Nasza część projektu podzielona
jest na cztery etapy:
1. Wykonanie prac remontowo - budowlanych w lokalu Informacji Turystycznej w
pomieszczeniach Urzędu przy ulicy Młynarskiej 5a. Po wygraniu przetargu nieograniczonego
firma P.P.H.U „BUDIM” Tadeusz Wirgowski z Braniewa w kwietniu br. rozpoczęła prace
związane z modernizacją punktu. 27 maja 2011 r. lokal został oddany do użytku i czeka na
umeblowanie i wyposażenie w sprzęt komputerowy. Całość prac wyniosła 38.445,46 złotych:
z czego:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 32.678,64 złotych (85 % ceny),
- budżet Gminy Frombork – 5.766,82 złotych (15 % ceny).
2. Wyposażenie punktu w sprzęt komputerowy i meble – początek III kwartału 2011 r.
3. Promocja projektu, tablice informacyjne – III- IV kwartał br.

Szanowni Państwo!
Zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg, chodników, oświetlenia drogowego i
dojazdów na Osiedlu Słonecznym. Umowa została podpisana z Biurem Projektów
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Elblągu. Termin zakończenia prac to koniec lipca
tego roku. Wykonanie inwestycji przewiduje się w 2012 roku.
Na terenie gminy Frombork od marca 2011 roku rozpoczęła się realizacja programu
budowy naturalnych, roślinno-stawowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, według
projektu zakupionego od Instytutu Technologii Stosowanej w Skórzynie. Firma, która
dostarczyła licencję pełni nadzór nad ich budową i oddaniem do użytku. Dzięki temu
skutecznemu rozwiązaniu będzie można właściwie zagospodarować ścieki z gospodarstw
domowych. Na terenie gminy dziewiętnastu mieszkańców jest zdecydowanych na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków. W kwietniu br. osoby zainteresowane złożyły
dokumenty do Starostwa Powiatowego w Braniewie .
Kiedy realizuje się projekty ze środków zewnętrznych to następstwem są kontrole. I
tak 24 maja 2011 r. odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w związku z projektem "Remont drogi
gminnej prowadzącej z miejscowości Drewnowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr
1165N". Komisja sprawdziła zgodność dokumentów finansowych wykazanych w rozliczeniu
oraz potwierdziła wykonanie zakresu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. Komisja
stwierdziła, że wszystkie prace wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, co zostało potwierdzone stosownym protokołem z kontroli, do którego nie
wniesiono żadnych uwag.
Zaś 3 czerwca br. odwiedziły nas dwa zespoły kontrolne:
1. Wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Komisja sprawdziła zgodność realizacji projektu pn.
„Wędrówki Fromborskie 2010”, w tym lokalizacji wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem
w miejscowości Ronin z warunkami przyznania pomocy. W wyniku przeprowadzonych
czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. Po zakończonej weryfikacji wniosku o
płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie
dokonania płatności na kwotę 15.741,32 złotych.
2. Wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Turystyki.
Komisja przeprowadziła wizytację obiektu pod przyszłe Centrum Informacji Turystycznej
oraz zgodność dokumentów z postępowania przetargowego. Komisja stwierdziła
zgodność wykonanych prac ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Bardzo dziękuję całemu zespołowi pracowników zaangażowanych w realizację tych
wszystkich zadań, które przedstawiłam. Jesteście Państwo coraz lepsi i pozostaję z
nadzieją, że będziemy ten kurs stale trzymać.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska

