SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 30 marca do 26 kwietnia 2012 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Niniejsze sprawozdanie dotyczy okresu od 30 marca do 26 kwietnia 2012 roku. W tym czasie
wprowadzonych zostało 11 zarządzeń w następujących sprawach:
- Nr 19/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku;
- Nr 20/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy
Frombork za 2011 r.;
- Nr 21/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty;
- Nr 22/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok;
- Nr 23/2012 z 02 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012;
- Nr 24/2012 z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2012 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
inkasentów z pobranych opłat przystaniowych;
- Nr 25/2012 z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy
Frombork za 2011 r.;
- Nr 26/2012 z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury we Fromborku za 2011 r.;
- Nr 27/2012 z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Frombork za 2011 r.;
- Nr 28/2012 z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej we Fromborku za 2011 r.;
- Nr 29/2012 z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
Panie i Panowie Radni!
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W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące przetargi:
drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę parkingu położonego na działce nr 101/3
obręb 6 miasta Fromborka przy ulicy Kopernika. Dzierżawcą parkingu została ustalona
Restauracja „Pod Wzgórzem” GRACJA CATERING Pani Barbara Chrzanowska, 14-530
Frombork za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 11.000,00 złotych brutto w stosunku
rocznym.
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż budynku użytkowego położonego na działce
oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 2/2, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy
Portowej oraz na oddanie do dnia 4 kwietnia 2096 roku w użytkowanie wieczyste gruntu
oznaczonego według ewidencji gruntów jako działka nr 2/2 o powierzchni 0,0377 ha, obręb nr 6
miasta Fromborka, na której posadowiony jest ww. budynek. Nabywcą tych praw został Pan
Piotr Kasza, 14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 1/1 za cenę 5.205,75 złotych brutto.
drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu w mieście Fromborku przy ulicy
Dworcowej. Przetarg ten nie przyniósł rezultatu.
16.04.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa stadionu
miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń”.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2012 r.
27 lutego 2012 roku został ogłoszony drugi przetarg na oznakowanie punktów Informacji
Turystycznej. Zmieniono nieznacznie opis przedmiotu zamówienia dotyczący gabloty
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zewnętrznej pod względem:
- wielkości: z 200 cm na 180 cm,
- przestrzeni użytkowej: z 6 cm na 4 cm,
- grubości: z 9 cm na 6 cm.
16 marca 2012 roku odbyło się otwarcie ofert postępowania przetargowego na oznakowanie
punktów informacji turystycznej. Wpłynęły dwie oferty:
1. „Stalum” Andrzej Biegański, ul. Pobielska 11, 60-002 Poznań - 3.794,55 zł,
2. Magit Sp. z o.o., Psory, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław - 8.118,00 zł.
Wybrana została oferta firmy „Stalum”, która spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz okazała się najkorzystniejsza cenowo.
6 kwietnia 2012 roku nastąpiło podpisanie umowy i rozpoczął się 30-dniowy termin realizacji
dostawy.
Szanowni Państwo!
W kwietniu odbyły się dwie kontrole dotyczące realizacji zadań dofinansowanych z PROW
(Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich):
1. W dniu 10.04.2012 r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa inwestycji pn. „Budowa wodociągu
Jędrychowo - Baranówka”. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji realizacji operacji w zakresie
zgodności lokalizacji operacji i zakresu rzeczowo - finansowego z realizacji operacji z wnioskiem
o przyznanie pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości, co zostało potwierdzone stosownym raportem z czynności kontrolnych.
2. W dniu 11.04.2012 r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa inwestycji pn. „Budowa kompleksu
sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” we Fromborku”. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji
realizacji operacji w zakresie zgodności lokalizacji operacji i zakresu rzeczowo - finansowego z
realizacji operacji z wnioskiem o przyznanie pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co zostało potwierdzone stosownym raportem
z czynności kontrolnych. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie dokonania płatności na kwotę
500.000 zł.
Panie i Panowie Radni!
30 stycznia 2003 roku przystąpiliśmy do Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu
Wiślanego. Obecnie przynależność do Związku nie jest dla nas niezbędna. W związku z tym na
podstawie § 42 w zw. z § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu
Wiślanego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 115, poz. 1565 z dnia 31.07.2003 roku z
poźn. zm.) dnia 04.04.2012 r. zostało wystosowane do Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego pismo w sprawie zamiaru wystąpienia ze Związku.
Decyzja o zamiarze wystąpienia została podjęta w związku z trudną sytuacją finansową Gminy
Frombork, co pociąga za sobą brak odpowiednich środków na wniesienie składki członkowskiej.
(§ 41 ust. 1 pkt 1 treść: Członkostwo w Związku ustaje w razie wystąpienia członka ze Związku.
§ 42 treść: Zamiar wystąpienia członek powinien w sposób pisemny oznajmić Związkowi na trzy
miesiące przed wystąpieniem.)
Szanowni Państwo!
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W okresie sprawozdawczym brałam udział:
30 marca br. w Elblągu w Walnym Zgromadzeniu Członków Euroregionu Bałtyk;
31 marca w Wielkim Wierznie w zebraniu sprawozdawczym OSP;
3 kwietnia z roboczą wizytą do Fromborka przyjechała delegacja naszego partnerskiego miasta
Kazlu Ruda z Litwy na czele z merem Vytautasem Kanevičiusem. Omawialiśmy wspólną
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realizację projektów w sferze kulturalnej i oświatowej;
11 i 12 kwietnia w Warszawie w obradach Forum Samorządowego wspólnie z Panią Teresą
Podlasz - zastępcą skarbnika gminy. 11 kwietnia byłyśmy w Sejmie RP, gdzie uczestniczyłyśmy
w spotkaniach z posłami. 12 kwietnia uczestniczyłyśmy w szkoleniu na temat projektu
organizacyjnego szkoły;
18 kwietnia w Elblągu w konferencji poświęconej systemowi kontroli zarządczej. Konferencja
odbyła się w siedzibie Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie;
19 kwietnia w Olsztynie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawach związanych z rozwojem
miasta i gminy Frombork;
21 kwietnia w Zespole Szkół w otwartym dniu Szkoły Podstawowej;
23 kwietnia w zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wodociągi Fromborskie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska

Frombork, 26 kwietnia 2012

