SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 14 września do 25 października 2012 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Przedkładam sprawozdanie za okres od 14 września do 25 października 2012 roku.
W tym czasie wprowadzonych zostało 10 zarządzeń burmistrza w następujących
sprawach:
1) Nr 47/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok;
2) Nr 48/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej
Projekt (JRP);
3) Nr 49/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
4) Nr 50/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu i terminów
opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na
2013 r.;
5) Nr 51/2012 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów
Sołtysa Sołectwa Krzyżewo;
6) Nr 52/2012 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku;
7) Nr 53/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia polityki
bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania
danych osobowych;
8) Nr 54/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
9) Nr 55/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
10) Nr 56/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu „Programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
W sprawozdaniu uwzględniłam informację dotyczącą gospodarki odpadami w świetle
zobowiązań nałożonych na Polskę przez Unię Europejską.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na lata 2011-2016 powstał
Region Północny jako kontynuacja Rejonu N-W. Obejmuje on 16 gmin zamieszkałych przez
222.790 osób.
W rejonie tym system gospodarki odpadami komunalnymi opierać się będzie
na działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu oraz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.
W skład Regionu wchodzą gminy z powiatu elbląskiego i braniewskiego oraz gmina
Miasto Elbląg.
Wiodącym partnerem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, realizujący
przedsięwzięcie pn. "Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja
składowiska odpadów w Elblągu".
W ramach tego przedsięwzięcia prowadzona jest m.in. rozbudowa i unowocześnienie
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu oraz rozbudowa systemu selektywnej
zbiórki odpadów i program edukacji ekologicznej. Jednocześnie w ramach rozbudowy
systemu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie wspólnie
z Gminą Pasłęk realizują projekt pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami
komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk". W ramach tego
projektu powstały stacje przeładunkowe w Braniewie i Pasłęku oraz kwatery balastu
na składowiskach odpadów w Braniewie i Robitach.
Realizacja projektu w Braniewie została podzielona na dwa etapy.
ETAP I:
Wartość inwestycji to kwota 3.381.000,00 zł plus koszty przygotowania dokumentacji
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koniecznej do złożenia aplikacji o dofinansowanie w wysokości 99.500,00 zł w całości
poniesiony przez Beneficjenta Projektu.
Zadania realizowane w ramach I etapu:
- projekt i budowa stacji przeładunkowej odpadów,
- budowa myjni samochodowej,
- nadzór inwestorski,
- zakup maszyn, środków transportu do stacji przeładunkowej oraz pojemników
i samochodu do zbiórki selektywnej.
Inwestycja obejmująca I etap została zakończona w dniu 31.07.2012 roku.
ETAP II:
Wartość inwestycji to kwota 2.691.000,00 zł plus koszty przygotowania dokumentacji
koniecznej do złożenia aplikacji o dofinansowanie w wysokości 65.000,00 zł w całości
poniesiony przez Beneficjenta Projektu.
Zadania realizowane w ramach II etapu:
- projekt i budowa kwatery balastu oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadań,
- zakup kompaktora, 4 kontenerów do punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów,
wózka widłowego i samochodu do zbiórki selektywnej.
Inwestycja obejmująca II etap zostanie zakończona 30.03.2013 roku.
W ramach wyżej opisanych przedsięwzięć, miasta i gminy powiatu braniewskiego
zostaną wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej, z podziałem na szkło, papier
i tworzywa sztuczne.
Miasto i Gmina Frombork otrzyma 69 sztuk pojemników. Pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów zostaną zlokalizowane w każdej miejscowości oraz na terenie miasta.
W ramach projektu zakupione zostały cztery kontenery na odpady niebezpieczne,
które wyposażone zostały w pojemnik na zużyte akumulatory, pojemnik na zużyte świetlówki,
pojemnik na zużyte baterie oraz beczki atestowane.
Kontenery zostaną rozstawione: na składowisku odpadów w Braniewie, w mieście
Braniewo, w mieście Frombork oraz w mieście Pieniężno.
Na składowisku odpadów w Braniewie powstanie Punkt Dobrowolnego Gromadzenia
Odpadów, do którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie dostarczyć takie odpady jak: gruz,
odpady zielone, zużyty sprzęt TV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe.
Przypomnę, że 21 stycznia 2010 roku w Braniewie został podpisany list intencyjny
w sprawie wspólnego realizowania gospodarki odpadami komunalnymi pomiędzy gminami
objętymi projektem.
Wkład gmin w realizacji tego projektu wyniesie 600.500,00 złotych. Kwota ta została
podzielona w zależności od ilości mieszkańców. Nasz wkład w to przedsięwzięcie wyniesie
84.070,00 złotych. Zostanie on zabezpieczony w przyszłorocznym budżecie.
W związku z zaistniałymi zmianami i uchwalonym Planem Wojewódzkim Gospodarki
Odpadami na lata 2011 - 2016 złożyliśmy 27 września 2012 r. wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie
"Rekultywacji składowiska odpadów we Fromborku".
Całkowity koszt inwestycji wynosi 854.259,60 złotych, zaś wnioskowana kwota
dofinansowania to 683.407,72 złotych. Wiąże się to ze wskazanym w ww. Planie terminie
zamknięcia składowiska odpadów we Fromborku z dniem 31 grudnia 2012 roku.
Przygotowujemy się już od dłuższego czasu do wdrożenia ustawy tzw. "śmieciowej"
na naszym terenie. Biuro Doradcze EkoINFRA w Olsztynie przygotowuje niezbędne
opracowania. Otrzymaliśmy już analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie
Miasta i Gminy Frombork.
Panie i Panowie Radni!
Aktualnie trwają konsultacje projektu programu współpracy Gminy Frombork
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
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z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
(od 19 października do 12 listopada 2012 r.).
Podmioty uprawnione to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w ustawie … prowadzące działalność statutową na rzecz mieszkańców Gminy Frombork.
Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i tablicach ogłoszeń. Uwagi do projektu
uchwały można będzie zgłaszać w formie pisemnej w Formularzu konsultacji. Osobą
odpowiedzialną jest pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Szanowni Państwo!
W związku ze złożonymi rezygnacjami dotychczasowych sołtysów sołectw Bogdany
i Krzyżewo odbyły się w tych miejscowościach ponowne wybory.
W związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego sołtysa pana Jarosława
Kożusika z pełnionej funkcji sołtysa Sołectwa Bogdany, w dniu 6 października
2012 r. odbyło się zebranie wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa. W zebraniu
uczestniczyło 35 osób posiadających prawo wyborcze. Przewodniczącą zebrania została
pani Maria Rogińska. O poparcie mieszkańców zabiegały panie Anna Janicka
(dotychczasowa przewodnicząca Rady Sołeckiej) i Anna Witkowska. Po przeprowadzeniu
tajnego głosowania nowym sołtysem Bogdan została pani Anna Janicka. Uzyskała poparcie
18 osób. Na panią Annę Witkowską oddano 16 głosów. 1 głos był nieważny.
W związku z wyborem dotychczasowej przewodniczącej Rady Sołeckiej na sołtysa
zaszła konieczność uzupełnienia składu Rady. W wyborach uzupełniających została
zgłoszona tylko jedna kandydatka - pani Anna Witkowska, która zgodnie z sołecką ordynacją
wyborczą została wybrana do składu Rady Sołeckiej.
W związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego sołtysa pana Jana Uhryna
z pełnionej funkcji sołtysa Sołectwa Krzyżewo, w dniu 12 października 2012 r. odbyło się
zebranie wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa. W zebraniu uczestniczyło 25 osób
posiadających prawo wyborcze. Przewodniczącą zebrania została Pani Agnieszka Nawrot –
Kopycińska. O poparcie mieszkańców zabiegała Pani Katarzyna Ocipka oraz pan Wojciech
Niemkowicz. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nowym sołtysem Krzyżewa została
pani Katarzyna Ocipka. Uzyskała poparcie 15 osób. Na pana Wojciecha Niemkowicza
oddano 10 głosów.
Przypomnę, że Pan Jan Uhryn pełnił swoją funkcję przez ponad 26 lat.
Panie i Panowie Radni!
We wrześniu do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożony został wniosek o pomoc
finansową na budowę lodowiska sezonowego w ramach tzw. Programu „Biały Orlik”. Dotacja
może wynieść nawet 50 % kosztów budowy szacowanych na ok. 600 tys. zł. Lodowisko ma
powstać na terenie Orlika, a dokładnie na boisku poliuretanowym, tzw. wielofunkcyjnym.
Posiada ono odpowiednią nawierzchnię i oświetlenie, co w znacznym stopniu obniży koszty
realizacji inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w grudniu br.
W dniu 12 października 2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę
składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu „Biały Orlik”. Termin składania
ofert wyznaczono na dzień 26 października 2012 r. do godz. 11.00.
Otrzymaliśmy potwierdzenie z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu
w kwocie 300.000,00 złotych kosztów kwalifikowanych.
Szanowni Państwo!
W okresie pomiędzy sesjami zwyczajnymi Rady Miejskiej brałam udział w różnego
rodzaju uroczystościach i konferencjach, m.in.
14 września w Elblągu w uroczystościach obchodów Święta 16 Pomorskiej Dywizji
Zmechanizowanej.
21 września w konferencji "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny formą
skutecznego zarządzania jednostką" w Olsztynie.
23 września we Fromborku w Dożynkach Gminnych.
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27 września w Braniewie w podsumowaniu ćwiczeń w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego pod kryptonimem "Warmia - 2012".
5 października w Bisztynku w warsztatach dla pretendentów do sieci Cittaslow.
8 października w Kadynach w podsumowaniu 24 Konferencji Telewizji Lokalnych
Grupy Vectramedia oraz w dniach 10-11 października w obradach X Samorządowego Forum
Kapitału i Finansów w Warszawie. W trakcie obrad podsumowano kondycję samorządów,
ogłaszając wyniki rankingu wydatków samorządów na rozwój infrastruktury technicznej
w cenach stałych na 1 mieszkańca liczone jako średnia z ostatnich 3 lat (2009-2011).
Przedstawię Państwu kilka pozycji z rankingu dotyczących naszego Powiatu.
Powiat braniewski zajął 112 pozycję wydając na głowę mieszkańca powiatu 147,14
złotych (na 314 powiatów).
Miasto Braniewo w kategorii miast powiatowych zajęło 201 miejsce, wydając na
głowę mieszkańca 286,22 złotych (na 268 miast powiatowych).
Miasto i Gmina Frombork w kategorii inne miasta zajęła 94 pozycję z kwotą 715,41
złotych na mieszkańca (na 575 miast). Pieniężno w tej samej kategorii zajęło 293 pozycję
z wydatkami 452,29 złotych na mieszkańca.
W kategorii gmin wiejskich gminy z powiatu braniewskiego zajęły: Płoskinia - 396
miejsce (691,94 złotych), Wilczęta - 510 miejsce z kwotą 617,64 złotych na głowę
mieszkańca oraz gmina Braniewo - 804 miejsce w wydatkiem 484,53 złotych (na 1571 gmin).
Ten wysiłek inwestycyjny dotyczy dróg gminnych, gospodarki komunalnej
i infrastruktury wiejskiej oraz gospodarki mieszkaniowej.
15 października odbyło się spotkanie z przedstawicielem Spółki, która wygrała
przetarg na zakup terenu w Nowych Sadłukach celem wybudowania tam zakładu
przetwarzającego rośliny energetyczne.
Otrzymaliśmy zapewnienie, że inwestycja ruszy w roku 2013 na wiosnę. Realizowana
będzie około 9 miesięcy.
21 października wzięłam udział w obchodach Dnia Seniora we Fromborku.
Przez cały czas realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we
Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz
infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym" odbywały się co
dwa tygodnie wizytacje placu budowy i spotkania przedstawicieli miasta z wykonawcą celem
bieżącego monitorowania inwestycji.
Po każdym spotkaniu inspektor nadzoru sporządzał protokół, w którym przyjmowano
ustalenia wynikające z bieżącej sytuacji typu nieprzewidziane kolizje, niewybuchy itp.
Wysoce prawdopodobne jest wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Dziś po sesji odbędzie
się kolejne spotkanie, na którym podejmiemy decyzję co do złożonego przez wykonawcę
wniosku oraz ocenimy zaangażowanie wykonania zadania.
Rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem budżetu na rok 2013. Zgodnie
z procedurą budżetową projekt budżetu przedłożymy Radzie 15 listopada br.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 25 października 2012
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