SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 17 czerwca 2011 do 22 września 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 17 czerwca do 22 września 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym wprowadzonych zostało 21 zarządzeń burmistrza dotyczących
następujących zagadnień :
- 1 – Nr 34/11 z 20 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „ Instrukcji postępowania z kluczami
oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku”;
- 2 – Nr 35/11 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Agaty Woźnicy;
- 3 – Nr 36/11 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Rożak;
- 4 – Nr 37/11 z 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 5 – Nr 38/11 z 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Frombork na lata 2011 – 2016;
- 6 – Nr 39/11 z 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
- 7 – Nr 40/11 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji Porządkowej;
-8 – Nr 4/11 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Frombork na lata 2011 – 2016;
- 9 – Nr 42/11 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
- 10 – Nr 43/11 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta i Gminy we Fromborku;
- 11 – Nr 44/11 z 14 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Frombork
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł komitetów wyborczych
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku;
- 12 – Nr 45/11 z 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Frombork na lata 2011 – 2016;
- 13 – Nr 46/11 z 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
- 14 – Nr 47/11 z 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki
Rosa – Olejniczak – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego;
- 15 – Nr 48/11 z 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy
Frombork na lata 2011 – 2016;
- 16 – Nr 49/11 z 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
- 17 – Nr 50/11 z 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
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- 18 – Nr 51/11 z 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2011 roku;
- 19 – Nr 52/11 z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu
Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Frombork w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
-20 – Nr 53/11 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
- 21 – Nr 54/11 z 14 września 2011 r. w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz
w lokalach komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
W tym okresie podpisanych zostało 6 umów notarialnych na sprzedaż nieruchomości
miasta i gminy Frombork, a wśród nich:
- na rzecz Państwa Ireny i Wiesława Niedużak, zamieszkałych we Fromborku, nieruchomości
gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 6/14 obręb nr 7 miasta Fromborka
na Osiedlu Słonecznym w celu zabudowy tej nieruchomości garażem;
- na rzecz Państwa Lilianny i Stanisława Mudryk, zamieszkałych we Fromborku, nieruchomości
gruntowych oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki nr 197/11, 197/12 i 197/13 obręb nr 4
miasta Fromborka przy ulicy Basztowej w celu zabudowy tych nieruchomości garażami;
- na rzecz Państwa Elżbiety i Zygmunta Matuszak jako dotychczasowych użytkowników
wieczystych nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 66 obręb 4
miasta Fromborka przy ulicy Pocztowej;
- oddanie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka
nr 13 obręb 5 miasta Fromborka przy ulicy ZHP wraz z przeniesieniem prawa własności obiektu
budowlanego;
- na rzecz Państwa Marzeny i Romana Szwajkowskich, zamieszkałych we Fromborku, lokalu
mieszkalnego nr 29 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 we Fromborku przy ulicy ZHP;
- na rzecz Państwa Elżbiety i Adama Konceja, zamieszkałych w Baranówce lokalu mieszkalnego
nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 11 w Baranówce w gminie Frombork;
- oraz na zamianę z Państwem Lucyną i Henrykiem Ławniczak zamieszkałych we Fromborku
nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 29/3 obręb nr 2 miasta Fromborka
przy ulicy Zielonej na działkę nr 30/4 przy tej samej ulicy;
Również w tym okresie przekształcono:
- na rzecz Państwa Wiesławy i Jerzego Bińkowskich, zamieszkałych we Fromborku, prawo
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 9 obręb
nr 9 miasta Fromborka przy ulicy Kwiatowej;
- na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych posadowionych w budynku we Fromborku na Osiedlu
Słonecznym 4 udziały w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 11/5 obręb nr 7 miasta Fromborka;
Odbyły się również pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę:
- użytków rolnych położonych na działce nr 68 o powierzchni 1, 1100 ha obręb nr 7 Fromborka.
Dzierżawcami zostali Pani Małgorzata i Pan Bogusław Rogińscy, zamieszkali we Fromborku,
za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 4,3 kwintala żyta w stosunku rocznym;
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- nieruchomości oznaczonych jako działki nr 138 i 140/2 obręb Krzyżewo o ogólnej powierzchni
46,81 ha. Dzierżawcą został Pan Roman Putała Ekologiczne Gospodarstwo Rolne w Józefowie
za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 8.100,00 złotych w stosunku rocznym.
Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo !
Przedstawię obecnie Państwu informację o realizowanych inwestycjach i projektach
w okresie sprawozdawczym. Mimo letniej przerwy wakacyjnej w pracach Rady Miejskiej prace
w samorządzie idą pełną parą.
1. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” we Fromborku – 8 lipca 2011 roku
podpisana została umowa z Firmą EVERSPORT z siedzibą w Warszawie na wykonanie
zadania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec października br. Obecnie
trwają prace przy budowie zaplecza Orlika – sanitariaty i szatnie, wykonywaniu obrzeży boisk.
Prowadzone są roboty brukarskie i sanitarne, w tym przewierty i odwodnienie terenu.
Oczekujemy na podpisanie umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie
w wysokości 500.000 złotych, z samorządem województwa na dofinansowanie w wysokości
100.000 złotych oraz z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na 2007 –
2013 w wysokości 500.000 złotych.
2. Budowa wodociągu Jędrychowo – Baranówka – 6 lipca 2011 roku podpisana została umowa
pomiędzy Gminą Frombork a „Wodociągami Fromborskimi” Spółką z o.o. na realizację zadania
na kwotę 1.030.134,21 złotych. Powierzenie przez Gminę zadania do wykonania Spółce,
w której Gmina Frombork posiada 100 % udziałów nie wymagało przeprowadzenia przetargu,
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej. We wrześniu rozpoczęły się prace
budowlane związane z budową sieci wodociągowej na odcinku Jędrychowo – Baranówka.
Całkowity koszt zadania wyniesie 1.083.455.21 złotych. Kwota dofinansowania w wysokości
660.831 złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Rolnych w ramach
PROW na lata 2007 – 2013. Zakończenie inwestycji planujemy w tym roku.
3. Projekt renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Błotnej 2 we Fromborku –
zakończyły się prace związane z wykonaniem badań konserwatorskich elewacji detali, stolarki
okiennej i drzwiowej oraz opracowanie projektu renowacji elewacji budynku. Projekt renowacji
i badania konserwatorskie wykonała firma DEMBEK KONSERWACJA ZABYTKÓW Tomasz
Dembek z Gdyni. 15 września 2011 roku została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy we
Fromborku dokumentacja budowlano - konserwatorska, która była przedmiotem umowy.
Obecnie przystąpiliśmy do pozyskania niezbędnych pozwoleń oraz rozliczania przyznanej
dotacji.
4. Przebudowa Stadionu Miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu – w Departamencie
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego został złożony wniosek o płatność po zakończeniu realizacji zadania. Trwa
weryfikacja wniosku.
5. Kuźnia pomysłów – edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich – 30 sierpnia 2011 roku
zakończyła się realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
był w Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Obecnie trwa rozliczanie projektu.
6. Nasze przedszkole, moja szansa – Zakończyliśmy realizację projektu z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowało
Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół we Fromborku.
Projekt swoim zakresem objął dzieci przedszkolne i rodziców z terenu miasta i gminy Frombork.
Trwa rozliczanie projektu.
7. Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej – 14 lipca 2011 roku Wojewoda Warmińsko - Mazurski zatwierdził projekt
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budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla
Gminy Frombork dla tej inwestycji. Był to
ostatni wymagany dokument niezbędny do rozpoczęcia inwestycji. Został złożony stosowny
raport do lidera projektu czyli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
8. 30 czerwca 2011 roku do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Warmii” złożyliśmy dwa
wnioski o dofinansowanie następujących zadań w ramach działania 4. 1/413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013:
- Przebudowa Stadionu Miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia płyty stadionu
i wymiana ogrodzeń. Planowany koszt całkowity zadania to 308.626,21 złotych, w tym
dofinansowanie 200.893 złote;
- Przegląd Lokalny – Frombork 2012 – Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego
konsekwencjami. Koszt projektu to 47.223,76 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 25.000
złotych;
9. Gmina Frombork przystępuje do realizacji projektu pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów
Gimnazjum we Fromborku” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet IX, poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu powstanie SZOK czyli
Szkolny Ośrodek Kariery. Projekt zakłada trafniejsze dostosowanie wykształcenia i wyboru
zawodu przez absolwentów do lokalnego rynku pracy, co w perspektywie zmniejszy ilość osób
korzystających z pomocy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego
Urzędu Pracy. Absolwenci Gimnazjum będą trafniej dobierali kierunki swojego kształcenia
i przyszły zawód, co wpłynie na ich lepsze odnajdywanie się na rynku pracy i funkcjonowanie
dorosłym życiu poza systemem opieki społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 375.639
złotych i jest w 100% dofinansowana ze środków EFS. Czas realizacji projektu obejmuje okres
od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r. 1 września 2011 roku podpisałam stosowną umowę
z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego we Fromborku.
10.
Przystąpiliśmy do prac związanych z nadaniem miastu statusu uzdrowiska albo obszaru
ochrony uzdrowiskowej. W maju rozpoczęte zostały badania klimatu i natężenia hałasu.
Rozpoczęto wstępne przymiarki do wyznaczenia stref uzdrowiskowych po konsultacjach
w Ministerstwie Zdrowia. Rozpoczynamy prace związane z badaniem wód oraz opracowaniem
operatu uzdrowiskowego dla Fromborka.
11.
Od lipca 2011 roku prowadzone są prace przez firmę zewnętrzną przy wykonywaniu
dodatkowego ogrodzenia cmentarza komunalnego we Fromborku. Realizacja przedsięwzięcia
poprawi estetykę cmentarza oraz pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych miejsc
pochówków. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy.
12.
7 lipca 2011 roku zakończony został remont ulicy Krzywej we Fromborku, bardzo długo
oczekiwany przez mieszkańców. Starania o dofinansowanie z programu rządowego tzw.
Schetynówek, nie przyniosło rezultatu, pomimo odwołań, dlatego inwestycję zrealizowaliśmy
z budżetu miasta. Koszt inwestycji wyniósł 433.848,13 złotych. Rozpoczęliśmy też prace przy
wymianie nowych nawierzchni chodników przy ulicy Pocztowej. Zostaną wymienione
krawężniki, obrzeża i płytki chodnikowe. Przedsięwzięcie realizowane jest siłami pracowników
interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd.
Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały dwie kontrole:
1. W okresie od 1 sierpnia do 26 sierpnia 2011 roku kontrolę wykorzystania nieruchomości
gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia w okresie od 1 stycznia 2009 roku
do zakończenia kontroli przeprowadził kontroler z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury
w Olsztynie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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2. 16 sierpnia 2011 roku pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego naszego województwa
kontrolowali realizację projektu Kuźnia pomysłów – edukacja pozaformalna na obszarach
wiejskich. Większych uwag nie wniesiono.
W czerwcu, lipcu i wrześniu 2011 roku delegacje miasta i gminy Frombork na zaproszenie
miast partnerskich uczestniczyły w Dniach Ziemi Suskiej w Suchej Beskidzkiej, w Święcie Rybaka
w Swietłym w Rosji oraz we Wrześniowej Fieście w Kazlu Rudzie na Litwie. W sierpniu delegacje
miast zaprzyjaźnionych wzięły udział w obchodach 9 Dni Fromborka.
W czasie wakacji byliśmy niewątpliwie letnią stolicą powiatu ze względu na dużą ilość
wydarzeń artystycznych organizowanych przez samorząd, nasze jednostki, stowarzyszenia
i organizatorów zewnętrznych.
W dniu wczorajszym zostały rozmieszczone na terenie miasta zestawy (kosze) do
gromadzenia odchodów po pieskach. Jest to 6 zestawów wraz z jednorazowymi torebkami
w kolorze zielonymi zlokalizowanych: na Osiedlu Słonecznym, na ul. Kolonia Robotnicza,
Młynarska, Pocztowa, Portowa, róg ul. Katedralnej i Kopernika.
Została przygotowana też akcja edukacyjna w Zespole Szkół, która rozpocznie się
4 października - w Światowym Dniu Zwierząt. Następnie uczniowie edukować będą rodziców.
Apeluję o codzienne głosowanie na Plac Zabaw Nivea we Fromborku na Osiedlu
Słonecznym. 20 czerwca byliśmy na 23 pozycji z ilością 59.326 oddanych głosów.
We wrześniu - dokładnie 14 września na konferencji poświęconej realizacji Programów
Rządowych w województwie warmińsko - mazurskim w latach 2007 - 2011 otrzymaliśmy
wyróżnienie od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego jako lider Rządowego Programu "Razem
bezpieczniej". Przypomnę, że był to realizowany w 2009 roku Projekt "FoPa" (kwota
dofinansowania 67.380 zł) - wykorzystany na monitoring miasta.

Krystyna Lewańska
Frombork, 22.09.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

