SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 20 grudnia 2013 do 30 stycznia 2014 r.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 11 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 78/13 z 19.12.2013 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby
podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań
ujętych w Planach Operacyjnych,
2. Nr 79/13 z 27.12.2013 r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej we Fromborku,
3. Nr 80/13 z 30.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.,
4. Nr 81/13 z 31.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.,
5. Nr 1/14 z 02.01.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania Środkami
Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy we
Fromborku,
6. Nr 2/14 z 02.01.2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze
w 2014 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku,
7. Nr 3/14 z 02.01.2014 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2014 r.,
8. Nr 4/14 z 08.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań własnych Gminy Frombork w 2014 r.,
9. Nr 5/14 z 08.01.2014 r. w sprawie powołania na 2014 r. Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
10. Nr 6/14 z dnia 08.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku na dostawy, usługi i roboty
budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 14 0000 euro,
11. Nr 7/14 z dnia 17.01.2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian
za święta przypadające w dniu wolnym od pracy wyznaczonym zgodnie z Kodeksem
pracy.
W okresie międzysesyjnym
W dniu 20.01.2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „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 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Wartość projektu wynosi 628.776,00 zł.
Dofinansowanie w kwocie 534.459,60 zł, co stanowi 85 % całkowitej wartości projektu.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca 2014 r.
W tym okresie:
1. Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork
w 2014 roku. Gmina Frombork przeznacza łączną kwotę 33.000 zł na dofinasowanie
zadań. Oferty należy składać w terminie do dnia 6 lutego 2014 roku do godziny 1500
odrębnie dla każdego zadania. Oferta został ogłoszona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Zaproszono wykonawców do składania ofert na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta i gminy Frombork”. W wyniku przeprowadzonego postępowania za
najkorzystniejszą w zakresie odśnieżania wsi uznano ofertę pana Zbigniewa Ocalewicza
z Jędrychowa, zaś na terenie miasta zamówienie przyznano firmie Copernicus
z Fromborka.
3. Zaproszono wykonawców do składania ofert na „Utrzymanie czystości dróg, ulic,
chodników i terenów publicznych na terenie miasta Frombork”. W wyniku
1

przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Copernicus
z Fromborka i udzielono jej zamówienia.
4. Zaproszono wykonawców do składania ofert na „Wykonanie remontu drogi gminnej
w Krzyżewie” Wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejszą złożyła firma „Meyer” z Elbląga.
Remont drogi został przeprowadzony w dniach 19-21 grudnia 2013 r.
5. Zaproszono wykonawców do składania ofert na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
dla zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”. Wpłynęło
sześć ofert, najkorzystniejszą złożył Zbigniew Frankowski z Bogucina. Podpisanie
umowy wyznaczono na 04.02.2014 r.
6. Został ogłoszony konkurs ofert na obsługę prawną Miasta i Gminy Frombork. W wyniku
ogłoszenia wpłynęło 14 ofert. Wybrano ofertę Pani Renaty Kobiela z Elbląga.
W trakcie realizacji jest pięć projektów, na które podpisane zostały umowy:
1. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”,
2. „Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów
i piaskowników”,
3. „Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”,
4. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”,
5. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”.
Zakończono realizację i przystąpiono do rozliczania projektu pn.:
„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”.
W ogłoszonym w listopadzie 2013 r. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej
związanej z uzbrojeniem terenu w ramach zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności
terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych” wpłynęły dwie oferty. Obu
oferentów wezwano do uzupełnienia ofert i złożenia wyjaśnień. Mimo uzupełnienia ofert
i złożenia wyjaśnień obie oferty odrzucono jako nieodpowiadające treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a postępowanie zostało unieważnione. Trwają prace nad
przygotowaniem drugiego przetargu.
Rozstrzygnięto przetarg na „Rekultywację składowiska odpadów we Fromborku”.
Umowa z konsorcjum firm „Budeko” Dopiewo i „Ziembud” Pruszcz została podpisana
29 stycznia 2014. Termin realizacji zadania – 28 listopada 2014 r.
Kontrole:
W dniu 07.01.2014 r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa inwestycji
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany Frombork ”. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji realizacji operacji w zakresie zgodności
lokalizacji operacji i zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji z wnioskiem
o przyznanie pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości, co zostało potwierdzone stosownym raportem z czynności kontrolnych.
2 stycznia 2014 w Elblągu podpisałam umowę partnerstwa, która ma charakter
opiniodawczo-konsultacyjny. Jako partnerzy projektu możemy tworzyć dokumenty
strategiczne i operacyjne. Uczestnictwo w projekcie gwarantuje nam prawa autorskie
projektu.
7 stycznia razem z panią Urszulą Gajowniczek oraz panią Ewą Rymarską byłyśmy
w Elbląskim oddziale ZUS-u w sprawie umorzenia odsetek za niezapłacone skadki ZUS,
jednakże nie ma prawnej możliwości umorzenia tej należności. Poprosiłyśmy więc
o wyliczenie całej kwoty i tego samego dnia dokonano ostatecznego rozliczenia z ZUS-em.
Jest to dla gminy bardzo ważne, gdyż już nie widniejemy jako dłużnicy i możemy ubiegać się
o dofinansowania (dzięki temu zostało sfinalizownie podpisanie umowy na e – usługi).
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Wolonteriusze z naszej szkoły poprosili o objęcie przez burmistrza honorowego
patronatu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oczywiście wyraziłam zgodę oraz
zorganizowałam turniej piłki siatkowej o puchar burmistrza, w szkole w dzień przed finałem
wielkiej orkiestry. Zgłosiło się aż 11 drużyn, za co bardzo dziękuję (dom kultury, urząd, straż
pożarna, policja, sanatorium, nauczyciele, nieodkryte talenty, uczniowie gimnazjum i szkoły
podstawowej, absolwenci, Formacja Zdrowych Serc). Całkowity dochód z tej imprezy został
oficjalnie przekazany w dniu finału wolontariuszom do puszki. Chciałabym tu bardzo
podziękować za pomoc w zorganizowaniu turnieju pani Małgorzacie Janewicz oraz
Małgorzacie Misiuk, pragnę także podziękować wszystkim sponsorom, darczyńcom,
organizatorom oraz osobom wspierającym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Dzięki tym wszystkim osobom zebraliśmy 13.282,98 złotych.
13 stycznia byłam z dyrektorem Markiem Wróblem w Urzędzie Marszałkowskim
w Departamencie Rozwoju Regionalnego – spotkanie z panią dyrektor Lidią Wójtowicz
dotyczyło srodków na rekonstrukcję odwiertu oraz o jakie srodki możemy wystepować na
uzdrowisko, otrzymaliśmy informacje oraz skierowano nas do Wydziału Ekonomicznego,
gdzie szczegółowo poinstruowano nas o możliwosciach finansowych. Pragne nadmienić, że
Frombork w rozdaniu 2009-2013 nie ubiegał sie ani razu o środki a była taka mozliwość.
Dwukrotnie uczestniczyłam w posiedzeniu rady przy Powiatowym Urzędzie Pracy rada uchwalała podział środków finansowych na rok 2014 oraz przydział prac publicznych
(przykrym jest fakt zmniejszenia liczby miejsc pracy w powiecie braniewskim w niektórych
pracach nawet o 2/3 w porównaniu do roku 2013). Duża część srodków została
zablokowana w związku z bardzo niekorzystnymi dla samorzadów wytycznymi dotyczącymi
zatrudnienia bezrobotnych, jednakże 28.01. otrzymałam informację, że srodki zostały
odblokowane i możemy skadać wnioski na staże i prace interwencyjne - tego samego dnia
zostały złożone wnioski z gminy frombork, teraz oczekujemy na przydział).
Zorganizowałam zimowisko dla dzieci z naszej szkoły. Weszłam w porozumienie
z burmistrzem Braniewa panem Henrykiem Mrozińskim i zaproponowałam wymianę uczniów.
Nasze dzieci mają 2 wejścia za darmo na basen braniewski, a dzieci z Braniewa mają
2 darmowe wejścia na lodowisko we Fromborku. Pragnę bardzo podziękować panu
Waldemarowi Gajowniczkowi za pomoc w negocjacjach, a panom Dariuszowi Urbanowicz,
Marcinowi Filipkowi oraz Maciejowi Gajowniczkowi za chęc poprowadzenia tego zimowiska –
bez opiekunów zimowisko nie odbyłoby się.
W styczniu gościłam starostę braniewskiego. Wizyta pana starosty dotyczyła
współpracy powiatu braniewskiego z burmistrzem Fromborka oraz najbliższych działań
w naszym mieście (m.in. remontów dróg).
W styczniu gościłam także komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. Celem wizyty
była możliwość pozyskania srodków na średni wóz dla OSP Frombrk oraz omówienie
współpracy na 2014 rok.
Otrzymałam informację od pana dyrektora Marka Wróbla, że w Krzyżewie została
zainstalowany agregat prądotwórczy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 30 stycznia 2014 r.
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