SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 listopada do 19 grudnia 2013 r.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 7 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 71/13 z 29.11.2013 r. w sprawie zmian w budżecie,
2. Nr 72/13 z 29.11.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku,
3. Nr 73/13 z 05.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i gminy Frombork,
4. Nr 74/13 z 05.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork położonych w mieście
Frombork ul. Osiedle Słoneczne 2d,e,f,
5. Nr 75/13 z 06.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
6. Nr 76/13 z 10.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii
organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
7. Nr 77/13 z 10.12.2013 r. w sprawie cen za korzystanie z lodowiska "Biały Orlik"
we Fromborku.
W okresie międzysesyjnym zostały podpisane akty notarialne w sprawie:
na rzecz Państwa Lilianny i
Stanisława Mudryk, zam. Frombork,
ul. Mickiewicza 25 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.
2. Nieodpłatnego nabycie od Powiatu Braniewskiego na własność Gminy Frombork trzech
nieruchomości położonych w Fromborku stanowiących ulice Katedralną, Polną
i Nabrzeżną.
1. Sprzedaży

W tym okresie:
1. Rozstrzygnięto przetarg na „Dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
na terenie Miasta i Gminy Frombork”. Umowa z firmą SKATOM Dobrzyce została
podpisana 5 grudnia, obecnie trwają dostawy pojemników.
2. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z uzbrojeniem
terenu w ramach zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla
projektów inwestycyjnych”. Wpłynęły dwie oferty, obecnie trwają procedury przetargowe.
3. Ogłoszono przetarg na „Rekultywację składowiska odpadów we Fromborku”.
składania ofert wyznaczono na 30 grudnia.

Termin

4. Zaproszono wykonawców do składania ofert na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
gminy Frombork z wyłączeniem miasta Frombork”. W wyniku przeprowadzonego
postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Usługi Koparko-Ładowarką
Zbigniew Ocalewicz i udzielono jej zamówienia.
5. Zaproszono wykonawców do składania ofert na „Zimowe utrzymanie dróg, ulic,
chodników i terenów publicznych na terenie miasta Frombork”. Trwa procedura
wyłaniania wykonawcy, obecnie obowiązująca umowa kończy się 31 grudnia 2013.

Trwa
kompletowanie
dokumentów
niezbędnych
do
podpisania
umowy
o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Osi
Priorytetowej
7
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego,
Działanie
7.2
ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla
obywateli.
W trakcie realizacji jest siedem projektów, na które zostały podpisane umowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”.
„Chata Rybacka we Fromborku”.
„Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów
i piaskowników”.
„Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”.
„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
„Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”.
„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”.

Trwa rozliczanie projektów dotyczących:
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany –
Frombork”.
2. „Przyjazna szkoła dla sześciolatka” – projekt zrealizowany przez Zespół Szkół
we Fromborku.
W dniu 17.12.2013 r. Urząd Marszałkowski w Olsztynie Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przeprowadził kontrolę wykonania inwestycji pn. „Plac
rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork –
zagospodarowanie przestrzeni publicznej”. Kontrolę dokonano pod względem zgodności
lokalizacji operacji i zakresu rzeczowo-finansowego z wnioskiem o przyznanie pomocy.
W sprawdzonym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
•
W pierwszych dniach grudnia złożyłam wizytę u wicemarszałka Witolda
Wróblewskiego, celem mojej wizyty była próba wpisania Fromborka w strategię rozwoju
województwa warmińsko-mazurskiego (staram się pozyskać środki na rekonstrukcję
odwiertu, gdyż po uzyskaniu statusu uzdrowiska przez Frombork pozostaje niewiele czasu
na wykonanie nałożonych na gminę zadań.) Pan wicemarszałek wyraził chęć pomocy i od
razu umówił mnie na spotkanie w Departamencie Rozwoju Regionalnego, gdzie uzyskałam
informację, co należy zrobić i jakie dokumenty przygotować, aby w ogóle móc występować
o środki.
•
7 grudniu z powodu bardzo silnego wiatru nastąpiła tzw. cofka na Zalewie Wiślanym,
od rana brałam udział w akcji przeciwpowodziowej, w wyniku szybko podjętych decyzji
i bardzo sprawnej akcji strażaków: OSP Frombork, OSP Jędrychowo, OSP Wielkie Wierzno
miasto nie zostało zalane. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim strażakom za
udział w tej akcji, która była przeprowadzona bardzo starannie i przemyślanie, co
zminimalizowało skutki powodzi. Nie dopuszczono, aby woda przedarła się na ulicę Rybacką
co spowodowałoby podtopienia mieszkań. Pragnę także podziękować policji za wsparcie
oraz za nocny patrol.
•
7 grudnia odbyły się po raz pierwszy we Fromborku Eko-Mikołajki połączone
z Marszem Gwiaździstym, mimo tak niesprzyjającej aury na Rynek przybyło wielu
mieszkańców Fromborka oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości. Akcja przyniosła
oczekiwany skutek, mieszkańcy przynosili odpady i bardzo aktywnie włączyły się instytucje

z terenu naszego miasta: szkoła, przedszkole, MGOPS, szpital, przychodnia, dom dziecka,
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz parafia. Większość
sołectw także zebrała odpady. Na sołectwa są zakupione specjalne nagrody w postaci
ostrokrzewów, a instytucje otrzymały hortensje, pozostali mieszkańcy otrzymali drzewka
(pragnę nadmienić, iż na drzewka pozyskaliśmy duże dofinansowanie od pana Jana Bobka
z Nadleśnictwa Zaporowo, z racji tego, że osobiście pojechałam poprosić o pomoc w tej
akcji. Otrzymałam świąteczny prezent od pana nadleśniczego w postaci choinek do urzędu,
do szkoły i do parafii oraz na rynek miasta. Na rynku stanęła jednak choinka, którą
podarowali państwo Kędzierscy. Pan Gursztyn także wspomógł naszą akcję, sprzedając nam
krzewy po cenach hurtowych netto, plakaty zostały wydrukowane za darmo w Pieniężnie.
•
Uczestniczyłam w obchodach 10-lecia Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" w Braniewie.
Stowarzyszenie to ma pod swoją opieką Uniwersytet III Wieku grupę z Fromborka. Grupa ta
bardzo aktywnie działa i uczestniczy w projektach. Co roku Uniwersytet organizuje konkurs
na najaktywniejszego seniora, w tym roku były zgłoszone 2 kandydatury z Fromborka Pani
Halina Kuszilek oraz Pan Edmund Dorawa. Pani Halina Kuszilek zajęła 2 miejsce.
•
Uczestniczyłam w Konkursie potraw wigilijnych, w którym brała także udział
10- osobowa delegacja z Kazlu Rudy. Byli to nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły
i przedszkola. Litwini gościli u nas 2 dni, a wizyta naszych partnerów była finansowana
z projektu jaki jest pomiędzy szkołami z Fromborka i Kazlu Rudy.
•
Prowadzę negocjacje z MPO, wypracowujemy system współpracy, dziś przyjeżdża
ostatni kurs z pojemnikami na odpady segregowane. Pracownicy Urzędu układali kafle
chodnikowe przygotowując miejsca, w których mają być postawione pojemniki, dokonano
także oznakowania pojemników, bo jest to własność Urzędu.
•
16 grudnia w Lidzbarku Warmińskim odbyło się walne zgromadzenie Domu
Warmińskiego, do którego Frombork przynależy, przypomnieć należy, że w tym roku Pani
Jagoda Semków została wyróżniona przez to stowarzyszenie i otrzymała statuetkę
Kopernika. Walne zgromadzenie, na którym był uchwalany budżet był połączony
z wręczeniem odznaczeń.
•
Brałam również udział z walnych zgromadzeniach Euroregionu Bałtyk oraz
Komunalnym Związku Gmin Nadzalewowych, w których zrzeszony jest Frombork. Spotkania
przede wszystkim dotyczyły uchwalenia budżetów oraz spraw organizacyjnych.
•
Trwają spotkania świąteczne w instytucjach podległych oraz działających na terenie
Fromborka.
•
Dokonano rozłożenia Białego Orlika, jednakże czekamy na temperatury ujemne, aby
móc prawidłowo stworzyć taflę lodu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 19 grudnia 2013

