SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 20 września do 31 października 2013 r.
Sprawozdanie obejmuje okres pracy Osoby Pełniącej Funkcję Organu Gminy Frombork
Działającej za Burmistrza – Pana Marka Misztala tj. od 20 września do 7 października oraz mojej
pracy od 7 października do 31 października.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 10 zarządzeń w następujących sprawach:
1.
2.

53/13
54/13

20.09.2013 r.
30.09.2013 r.

3.

55/13

04.10.2013 r.

4.

56/13

04.10.2013 r.

5.

57/13

04.10.2013 r.

6.

58/13

10.10.2013 r.

7.

59/13

10.10.2013 r.

8.

60/13

21.10.2013 r.

9.
10.

61/13
62/13

21.10.2013 r.
21.10.2013 r.

Zmian w budżecie na 2013 r.
Zasad, trybu i terminu opracowania materiałów planistycznych do
projektu budżetu gminy Frombork na 2014 rok.
Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulamin jej
działania.
Zmiany zarządzenia nr 14/13 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie przyjętych zasad
rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.
Powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy
we Fromborku.
Wprowadzenia
„Instrukcji
postępowania
z
kluczami
i zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta
i Gminy Frombork”.
Powołania
Komisji
Przetargowej
do
przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
„Zagospodarowania Nadbrzeża Portowego we Fromborku
z placem zabaw”.
Przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (dotyczy wieloletniego programu
współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi).
Zmian w budżecie na 2013 rok.
Powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Przetargi
W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na „Zagospodarowanie nabrzeża
portowego we Fromborku z placem zabaw”, 25 września ogłoszono przetarg powtórnie.
Wpłynęły 3 oferty. W wyniku analizy i oceny złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą
złożoną przez firmę Saternus Distribution z Chorzowa. W związku z tym, że cena wybranej oferty
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia, podpisanie umowy
wymaga wprowadzenia zmian w budżecie. Propozycja zmiany jest ujęta w projekcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie na 2013 r., która jest w dzisiejszym porządku obrad Rady. Uczestnik
postępowania poinformował o zaistnieniu przesłanek do odrzucenia wybranej oferty. Obecnie
oferta jest na etapie sprawdzania pod względem formalnym i prawnym.
Remonty
W październiku zgłoszono do odbioru remont nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Wielkie
Wierzno. Remont wykonała firma Nazali Naft z Braniewa, wykorzystując płyty drogowe
zdemontowane podczas przebudowy Osiedla Słonecznego.
25 października droga została odebrana bez uwag. Oczekuje się na rozliczenie finansowe.
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Projekty
Nadal w trakcie weryfikacji znajduje się wniosek o udzielenie pomocy na realizację zadania pn.
„Rozwój e-usług w Gminie Frombork” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007-2013. Po pozytywnej ocenie formalnej został przekazany do oceny
merytorycznej.
W trakcie realizacji jest siedem projektów:
1. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”- przygotowywana jest dokumentacja
przetargowa.
2. „Chata Rybacka we Fromborku” - trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.
3. „Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników” zadanie zostało zapisane w projekcie budżetu na 2014 rok. Po zagwarantowaniu środków
w budżecie na 2014 rok będzie przygotowana dokumentacja przetargowa.
4. „Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji.
5. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”- trwa uruchomienie
systemu m- guide.
6. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw” - projekt jest
na etapie wyłaniania wykonawcy przedmiotowego zadania w drodze przetargu
nieograniczonego.
7. „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” - dokonywane są
ostatnie zakupy w ramach projektu.
Obecnie trwa rozliczanie czterech projektów. Są to:
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią 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”
4. „Przyjazna szkoła dla sześciolatka” - projekt realizowany przez Zespół Szkół we Fromborku
Konkursy
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto 2 konkursy na wolne stanowiska urzędnicze.
 Dnia 28 sierpnia 2013 r. został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych. Termin składania
ofert upłynął 25 września 2013 r. W wymaganym terminie oferty złożyło 14 osób (w tym 7 osób
z Gminy Frombork). Po weryfikacji złożonych dokumentów komisja stwierdziła, że oferty 4 osób
(w tym 1 z Gminy Frombork) nie spełniły wymogów formalnych. W wyniku II etapu (rozmowy
kwalifikacyjnej) największą liczbę punktów uzyskał pan Andrzej Szyszło zam. we Fromborku
i od dnia 14 października rozpoczął pracę na powyższym stanowisku.
 Dnia 26 sierpnia 2013 r. został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw obsługi Rady Miejskiej. Termin składania ofert upłynął 27 września 2013 r.
W wymaganym terminie oferty złożyło 18 osób (w tym 8 osób z Gminy Frombork). Po
weryfikacji złożonych dokumentów komisja stwierdziła, że oferty 4 osób (w tym
2 z gminy Frombork) nie spełniły wymogów formalnych. W wyniku II etapu (rozmowy
kwalifikacyjnej) największą liczbę punktów uzyskała pani Beata Hoffman zam. we Fromborku,
jednak ze względu na zbyt niskie proponowane wynagrodzenie Pani Hoffman zrezygnowała
z podjęcia pracy w naszym urzędzie. Drugą co do ilości uzyskanych punktów była pani Monika
Iwańska zam. w Braniewie, która pracę na proponowanym stanowisku rozpoczęła
24 października br.
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Kontrole
W okresie od 09.09.2013 r. do 23.10.2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie przeprowadziła kompleksową kontrolę w zakresie gospodarki finansowej. Oczekuje się
na zalecenia pokontrolne.
W okresie od dnia zaprzysiężenia uczestniczyłam z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół we Fromborku, w tym również w przedszkolu. Następnie uczestniczyłam
w uroczystościach z okazji 60. rocznicy powstania szpitala we Fromborku, w spotkaniu
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz w spotkaniu z okazji Dnia Seniora zorganizowanym
w Jędrychowie.
Od 07.10.2013 r. przyjmowałam liczne delegacje: burmistrzów, wójtów, przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego delegatury w Elblągu, którzy wyrażali chęć współpracy z naszym
miastem. Wzięłam udział także w konferencji w Rynie, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja poświęcona była nowym perspektywom
na lata 2014 - 2020. Z nowych możliwości będzie mogła skorzystać Gmina Frombork, ponieważ
istnieje duże dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z panią skarbnik
uczestniczyłam także w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
dotyczącym budżetu na rok 2014. Zorganizowałam także spotkanie z delegacją z Gminy Miłomłyn,
w której uczestniczył Nadleśniczy pan Jan Bobek. Celem spotkania było podjęcie współpracy
w zakresie uzyskania statusu miasta uzdrowiskowego, ponieważ Miłomłyn jest obecnie na tym
samym etapie jak Frombork. Ponadto uczestniczyłam w przeglądzie gwarancyjnym stacji
uzdatniania wody. W związku z tym, że kończy się termin gwarancyjny na stacje uzdatniania wody,
a pewne elementy zostały wymienione lub były naprawiane, Gmina chce uzyskać wydłużony
termin gwarancji na te elementy.
W okresie sprawozdawczym prowadziłam negocjacje z zarządami wspólnot powyżej
7 lokali, w sprawie prawidłowego składania deklaracji śmieciowych. Ponieważ pierwsze spotkanie
wszystkich zarządów wspólnot nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, na negocjacje zapraszano
po dwa zarządy. Efekt negocjacji powinien zakończyć się pozytywnie.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Małgorzata Wrońska
Frombork, 31 października 2013
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