Sprawozdanie z pracy burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej
we Fromborku od 20 czerwca do 19 września 2013 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie obejmuje okres od 20 czerwca do 19 września br. W tym czasie zostało
wprowadzonych 17 zarządzeń w następujących sprawach:
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Zmian w budżecie na 2013 r.
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Katarzyny Nocoń-nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty Kędzierskiej -nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Powołania komisji likwidacyjnej.
Powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej –
Przychodni Rejonowej we Fromborku.
Ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego
w Gminie Frombork.
Zmian w budżecie na 2013 r.
Zmian w budżecie na 2013 r.
Ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku
Wprowadzenia dokumentu pt. „Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora
szkoły”.
Zmiany zarządzenia nr 14/13 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4
marca 2013 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta
i Gminy Frombork.
Przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze
2013 roku.
Ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku
Przygotowania i przeprowadzenia gminno-powiatowych ćwiczenia obronnego
Powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds.
budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Zmian w budżecie na 2013 r.
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Panie i Panowie Radni!
W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone następujące przetargi:
1. Zamówienie publiczne na „Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t, ze skrzynią ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
Frombork” prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Cena najkorzystniejszej oferty
przekraczała środki jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego zgodnie
z art.. 93 ust. 1 pkt. 4) umowa z wybranym wykonawcą została podpisana po zwiększeniu
środków w budżecie gminy na w/w zadanie w dniu 11 lipca 2013r..
2. W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 11 czerwca 2013r. przetarg nieograniczony na wykonanie
„Remontu dachu ceramicznego oraz rewitalizację elewacji w budynku mieszkalnym
przy ul. Błotnej 2 we Fromborku” nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym dnia
2 lipca 2013 r. ogłoszono ponownie przetarg na w/w zadanie. Wpłynęły trzy oferty. Jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „JAK-BUD Jacek Gontarz” z Braniewa, z którą podpisano
stosowną umowę.
3. W dniu 20.08.2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.
„Zagospodarowanie nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”. Termin składania
ofert upłynął w dniu 4 września br. Złożono 2 oferty. W wyniku analizy i oceny złożonych ofert
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo BudowlanoMontażowe >>ELZAMBUD<< Sp. z o.o. z Elbląga. W związku z tym, iż cena wybranej oferty
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W okresie sprawozdawczym zostały zawarte akty notarialne na:
1. Oddanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Braniewskiego drogi oznaczonej numerem 18
o powierzchni 0,2526 ha, obręb 9 miasta Fromborka (część drogi im. Otto Ślizienia).
2. Oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Państwa Marianny i Ryszarda Wacławskich, zam. we
Fromborku nieruchomości oznaczonej numerem 99/2 o powierzchni 0,0050 ha, obręb 4 miasta
Fromborka przy ulicy Szkolnej.
3. Sprzedaż na rzecz Pani Bożenny Jakubiak lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku
mieszkalnym nr 10 we Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne.
4. Sprzedaż na rzecz Pani Małgorzaty Janewicz lokalu mieszkalnego nr 38, położonego w budynku
mieszkalnym nr 1 we Fromborku przy ulicy ZHP.
W podanym okresie zostały również podpisane poniższe umowy:
1. W dniu 27.08.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja
składowiska odpadów we Fromborku” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
2007-2013 Oś Priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie
degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony
środowiska. Wartość projektu wynosi ok. 852 tys. zł. Dofinansowanie wynosi ok. 667 tys. zł,
co stanowi ok. 85% całej wartości projektu. Planowane zakończenie realizacji zadania do końca
2014 r.
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2. W dniu 09.09.2013r. podpisano dwie umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
następujących zadań:
 Budowa „Chaty Rybackiej we Fromborku”. Całkowity koszt realizacji operacji wyniesie ok.
1,89 mln zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 mln zł -53%. W ramach operacji zaplanowano
wybudowanie izby regionalnej o nazwie „Chata Rybacka” wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół niej.
 „Zakup
urządzenia
do
czyszczenia
sieci
deszczowej
oraz
separatorów
i piaskowników”. Całkowity koszt realizacji operacji to ok. 360 tys. zł, w tym dofinansowanie
w kwocie ok. 248 tys. zł.-68,89%
W trakcie weryfikacji są wnioski:
1. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007-2013. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną
i został
przekazany do oceny merytorycznej.
2. Wniosek złożony do Ministerstwa Gospodarki w grudniu 2012 r. pn. „Zwiększenie atrakcyjności
terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych” złożony w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 został oceniony pozytywnie i decyzją
Instytucji Zarządzającej zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie,
tj. ok. 5,25 mln zł (85%). W chwili obecnej trwa przygotowywanie umowy o dofinansowanie.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ok. 6,18 mln zł.
3. Projekt partnerski pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora transportu, turystyki
i ochrony środowiska obszaru funkcjonalnego Kopernik”, którego liderem jest Gmina Tolkmicko,
złożony do konkursu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 po ocenie merytorycznej znajduje się
na liście rezerwowej.
4. Natomiast projekt partnerski „Poznajmy Warmię z Domem Warmińskim”, którego Liderem było
Stowarzyszenie „Dom Warmiński” został oceniony negatywnie i nie otrzymał dofinansowania.

W trakcie realizacji są cztery projekty, na które podpisane zostały umowy:
1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
2. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”.
3. „Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez
modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia
różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@
w przedszkolu”.
4.

„Przyjazna szkoła dla sześciolatka” – projekt realizowany przez Zespół Szkół
we Fromborku.
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Zakończyła się realizacja trzech projektów i obecnie trwa ich rozliczanie:
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią Bogdany –
Frombork”.
2. „Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy
Frombork – zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.
3. „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”.
Konkursy

1. Dnia 26 sierpnia 2013 r. został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze do
spraw obsługi Rady Miejskiej. Termin składania ofert do 27 września 2013 r.
2. Dnia 28 sierpnia 2013 r. został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych.
Termin składania ofert do 25 września 2013 r.

Kontrole
W okresie obejmującym informację z mojej
przeprowadził 3 kontrole problemowe:

pracy

Wojewoda Warmiński-Mazurski

1. 25 lipca 2013 r. w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych za okres
od 01.01.2012 do 31.12 2012r. Kontrola nie wykazała poważnych niedociągnięć.
2. 21-08.2013 do 05.09.2013 w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Oczekuje się na zalecenia pokontrolne.
3. 16.09.2013 w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk za
okres od 01.01.2012 do 15. 09.2013r.
Ponadto od 09.09.2013 r. rozpoczęła kontrolę kompleksową w zakresie gospodarki
finansowej Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. Kontrola potrwa do 23.10.2013 r.
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