SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 1 listopada do 28 listopada 2013 r.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 8 zarządzeń w następujących
sprawach:
1.
2.

63/13
64/13

04.11.2013 r.
12.11.2013 r.

3.
4.

65/13
66/13

14.11.2013 r.
15.11.2013 r.

5.

67/13

15.11.2013 r.

6.
7.

68/13
69/13

18.11.2013 r.
19.11.2013 r.

8.

70/13

20.11.2013 r.

Zmian w budżecie na 2013 roku
Unieważnienia zmian w budżecie na 2013 r., dokonanych
zarządzeniem nr 63/13 z dnia 04.11.2013 roku
Projektu budżetu Gminy na 2014 rok.
Powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania
i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz
badania i oceny złożonych ofert.
Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony
cywilnej
Zmian w budżecie na 2013 roku
Wyznaczenia członka Komisji Przetargowej do wykonywania
czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Miasta i Gminy Frombork
Przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego

Przetargi
1. Przeprowadzono 5 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż pięciu
nieruchomości
gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki
o numerach 197/21 i 28/4, 197/22 i 28/5, 197/23 i 28/6, 197/24 i 28/7 oraz 197/25
i 28/8, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na
zabudowę garażową. W wyniku przeprowadzonych przetargów nabywcami działek
zostali ustaleni Państwo Lilianna i Stanisław Mudryk.
2. Rozstrzygnięto
przetarg
na
„Zagospodarowanie
nabrzeża
portowego
we Fromborku z placem zabaw”. Umowę podpisano 07 listopada 2013 r. z firmą
Saternus Distribution z Chorzowa. Termin realizacji zadania 30 czerwca 2014 r.
3. W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na „Dostawę pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Frombork”,
18 listopada ogłoszono przetarg powtórnie. Termin złożenia ofert wyznaczono na
27 listopada 2013 r. Złożono jedną ofertę. Oferta została złożona w terminie i jest
kompletna pod względem formalnym. Jej koszt brutto wynoszący 122.508 zł nie
przekracza środków, które gmina przeznaczyła na te zamówienie. Oferta dotyczyła
zakupu 120 pojemników do segregacji śmieci (40 kompletów po 3 pojemniki).
4. 15 listopada zgłoszono do odbioru remont dachu budynku byłej przychodni przy
ul. Błotnej 2. Remont wykonała firma JAK-BUD Jacek Gontarz z Braniewa. Prace
remontowe zostały zakończone. Dokonano odbioru remontu, uchybienia estetyczne
zostaną naprawione wraz z remontem elewacji wiosną 2014 r.
Akty notarialne.
Podpisano akt notarialny na sprzedaż na rzecz Pani Lubomiry Babij lokalu mieszkalnego
numer 6 położonego w budynku mieszkalnym nr 2, 4, 6, 6a we Fromborku przy ulicy
Mickiewicza.
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W związku z tym, że Frombork stara się o Status uzdrowiska pojawił się już pierwszy
potencjalny inwestor, z którym prowadziłam rozmowy.
Zwołałam część członków komisji uzdrowiskowej, z którą przedyskutowaliśmy
kierunek rozwoju i strategii oraz podjęliśmy plan niezbędnych prac związanych
z uzdrowiskiem (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennnego oraz pozyskanie
funduszy na rekonstrukcję odwiertu).
10 listopada 2013 r. we Fromborku uczestniczyłam w obchodach 95 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę, była uroczysta, msza przemarsz wojsk oraz
składanie wieńców pod obeliskiem.
11 listopada 2013 r. uczestniczyłam w obchodach 95 rocznicy odzyskania
niepodległości w Braniewie.
14 listopada w Warszawie odbyła sie Gala Sportowa - Polska 2013 na której
odebrałam nagrody: Sportowy Obiekt Roku 2013 za składane lodowisko sezonowe „BIAŁY
ORLIK“ oraz "Inwestor na medal" za wyjątkowe zaangażowanie i efektywne działania na
rzecz rozwoju infrastruktuy sportowej i rekreacyjnej w gminie i regionie, ze szczególnym
uwzględnieniem budowy „Białego Orlika“. Do nagród nominował Gminę Marszałek
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
21-22 listopada 2013 uczestniczyłam w szkoleniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Braniewie, do której` otrzymałam nominację 8 listopada 2013 od starosty braniewskiego –
tematem szkolenia było „Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju podmotów ekonomii
społecznej“.
22 listopada brałam udział w spotkaniu z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w związku z Dniem Pracownika Socjalnego.
Prowadzę rozmowy i negocjacje z dyrektorem wodociągów o utrzymanie ceny wody
na tym samym poziomie co w roku poprzednim.
Przyjęłam delegację Honorowych Obywateli Fromborka. Spotkanie dotyczyło
kontynuacji współpracy. Delegacja wystąpiła z prośbą o nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Fromborka dla ich dowódcy, gdyż w 2013 roku nie zostało to rozpatrzone.
Byłam na Walnym Zgromadzeniu Zarządu Komunalnego Związku Gmin
Nadzalewowych, w którym Frombork jest zrzeszony, na którym wybierano nowych członków
Zarządu oraz przedstawiono budżet na 2014 rok.
16 listopada brałam udział w spotkaniu podsumowującym sezon żeglarski 2013
zorganizowany przez Morski Klub Żeglarski DAL we Fromborku.
Byłam w Zaporowie w celu pozyskania dofinansowania nagród w postaci drzewek na
EKO - Mikołajki organizowane przez Urząd Miasta i Gminy we Fromborku w dniu 7 grudnia
br. Inicjatywa pojawiła się po przeanalizowaniu wykazów odpadów podlegających segregacji.
Przy tej okazji odwiedziłam wszystkie instytucje m.in. szkołę, przedszkole, dom dziecka,
sanatorium, MGOPS, ośrodek kultury, bibliotekę, przychodnię, zachecając do wzięcia udziału
w EKO - Mikołajkach.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 28 listopada 2013
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