SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 20 marca do 07 maja 2014 r.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 17 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 14/14 z 25.03.2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem
w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork,
2. Nr 15/14 z 26.03.2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu
gminy Frombork na 2013 rok,
3. Nr 16/14 z 26.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,
4. Nr 17/14 z 02.04.2014 r. w sprawie powołania Biura Projektu „Równe szanse
dla wszystkich dzieci”,
5. Nr 18/14 z 04.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół we Fromborku,
6. Nr 19/14 z 07.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
7. Nr 20/14 z 09.04.2014 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2014 roku opłat
przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty, łodzie sportowe z przystani
lub nadbrzeża portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz
ustalenia terminów rozliczania się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych,
8. Nr 21/14 z 18.04.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku na dostawy, usługi i roboty budowlane,
której wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30 000 euro,
9. Nr 22/14 z 22.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,
10. Nr 23/14 z 24.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,
11. Nr 24/14 z 24.04.2014 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury we Fromborku za 2013 rok,
12. Nr 25/14 z 24.04.2014 r. w sprawie przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Frombork za 2013 rok,
13. Nr 26/14 z 24.04.2014 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa we Fromborku za 2013 rok,
14. Nr 27/14 z 24.04.2014 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy
Frombork za 2013 rok,
15. Nr 28/14 z 30.04.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku,
16. Nr 29/14 z 30.04.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
i Gminy Frombork,
17. Nr 30/14 z dnia 02.05.2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji
Wyborczych.
W okresie międzysesyjnym
Przeprowadzono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę parkingu
położonego na działce o numerze 101/3, obręb 6 miasta Fromborka przy ulicy Kopernika.
Dzierżawcą parkingu została ustalona Pani Barbara Chrzanowska GRACJA CATERING,
14-530 Frombork za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 11.111,00 złotych brutto
w stosunku rocznym.
Przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku
mieszkalnego w miejscowości Jędrychowo położonego na działce oznaczonej według
ewidencji gruntów numerem 88, obręb Jędrychowo, gmina Frombork (najemcą tego budynku
była Pani Janek). Przetarg ten nie przyniósł rezultatu.

1

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci
kanalizacyjnej. W przetargu wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy ANB Sp. z o.o.
z Warszawy. Cena wybranej oferty to 405 900 zł brutto.
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej 504 w Krzyżewie. Inwestorem
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie międzyregionalnej ścieżki rowerowej z kładką na rzece Bauda. Inwestorem jest
Województwo Warmińsko – Mazurskie.
Rozpoczęły się prace budowlane związane z inwestycją pn.: ”Zagospodarowanie nabrzeża
portowego z placem zabaw” we Fromborku. Umowny termin zakończenia prac to 30 czerwca
2014 r.
04 kwietnia ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku.
Termin składania ofert upłynął 05.05.2014 r. Do konkursu swoją kandydaturę zgłosiły
4 osoby. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.05.2014 r. o godzinie 1000.
Na XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 20.03.2014 r. podjęto
10 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 6 uchwał. Są to:
1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na
lata 2014-2018 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok - Uchwała została ogłoszona
26.03.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod pozycją 1309. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Frombork
środków stanowiących fundusz sołecki – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
4. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Miasta i Gminy Frombork – uchwała została ogłoszona 25.03.2014 r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 1293. Uchwała
weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
5. Uchwała w sprawie innego sposobu udokumentowania obowiązku pozbywania się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – uchwała została ogłoszona
25.03.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod pozycją 1294. Uchwała weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
6. Uchwała w sprawie utworzenia na terenie miasta Fromborka, odrębnego obwodu
głosowania w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r – uchwała została ogłoszona
07.04.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod pozycją 1476 oraz została podana do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty. Uchwała weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym.
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W trakcie realizacji są 4 uchwały:
1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa WarmińskoMazurskiego w 2014 roku na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 504 w miejscowości Krzyżewo – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Równe szanse dla wszystkich
dzieci” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – Priorytet IX, Działanie
9,1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2014 r. – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowanie przestrzennego miasta Frombork dla części obszarów obrębów
2,5 i 7 miasta Frombork – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
21.03.2014 uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wodociągów Fromborskich
Sp. z o.o. – zebranie dotyczyło przedstawienia przez dyrektora planu rzeczowo-finansowego
spółki na rok 2014.
Uczestniczyłam w zebraniach Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych – Gmina
Frombork jest członkiem związku, a spotkanie dotyczyło bilansu za rok 2013 oraz planu na
rok 2014.
29.03. brałam udział w walnym zebraniu OSP Wielkie Wierzno, było to ostatnie walne
zebranie na terenie miasta i gminy Frombork, na którym przedstawiono sprawozdanie za rok
2013.
03.04. przyjęłam delegację ZHP – delegaci harcerstwa zaproponowali chęć reaktywacji
drużyn harcerskich, prosili mnie o pomoc w nawiązaniu kontaktu ze szkołą, bo stamtąd
dzieci będą potencjalnymi harcerzami. Zaproponowali także chęć współpracy przy
organizowaniu Dni Fromborka i innych imprez okolicznościowych.
04.04. brałam udział w Konkursie Potraw Wielkanocnych w Wielkim Wierznie. Przy tej okazji
chcę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu i jego organizatorom za
chęć i poczucie potrzeby podtrzymywania tradycji świątecznych.
10.04. przyjęłam panią dyrektor BCK w Braniewie – wizyta dotyczyła współpracy Fromborka
i Braniewa. Nawiązałyśmy porozumienie dotyczące obopólnego wsparcia przy organizacji
imprez lokalnych.
15.04. – uczestniczyłam w posiedzeniu zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu Braniewskiego - zebranie dotyczyło
podsumowania i oceny sprawozdań za rok 2013.
17.04. spotkałam się z inwestorem oraz z głównym urbanistą w sprawie farm wiatrakowych
na terenie gminy Frombork.
28.04. byłam członkiem jury w konkursie 8 Wspaniałych - laureatów tego konkursu
poznaliście państwo chwilę wcześniej.
28.04. jako członek komisji rewizyjnej brałam udział w pracach komisji na posiedzeniu
w Euroregionie Bałtyk, komisja pracowała nad sprawami wydatkowania środków ze składek
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We Fromborku gościliśmy delegację kombatantów z Federacji Rosyjskiej, kombatanci złożyli
wizytę w Urzędzie następnie pojechali złożyć kwiaty pod pomnikiem i zwiedzili Frombork.
02.05. brałam udział w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, na których OSP Wielkie
Wierzno zostało uroczyście włączone do Krajowego systemu pożarniczo-gaśniczego.
04.05. uczestniczyłam w gminnych obchodach Dnia Strażaka. Z tego miejsca raz jeszcze
składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich strażaków i ich rodzin za ich ofiarną
pracę i trud w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.
Naciskam na starostę braniewskiego, by zdecydował się dofinansować materiał na chodniki
przy powiatowych ulicach we Fromborku. Ostateczną pozytywną odpowiedź otrzymam w
przyszłym tygodniu
Zauważyłam konieczność wprowadzenia reorganizacji w pracy urzędu. Od 01.05. zaczął
obowiązywać nowy regulamin organizacyjny. Powstał nowy referat - Referat Budownictwa,
którego kierownikiem został pan Andrzej Szyszło. Do tego działu przeszedł pracownik
odpowiedzialny za dział komunalny oraz konserwatorzy i zaopatrzeniowiec. Ten dział jest
obok finansów głównym działem i nie może powtórzyć się sytuacja z ubiegłego roku, że
jeżeli nie ma pracownika, to cały dział stoi przez 7 miesięcy, przepadają środki lub czekają
nas kary - nie dopuszczę do takiej sytuacji.
Intensywne prace nad Dniami Fromborka - Dni Fromborka będą trwały przez 3 dni, wspólnie
z panem dyrektorem Domu Kultury wczoraj dopracowaliśmy harmonogram Dni Fromborka,
udało nam się wynegocjować dobre opusty i rabaty, a biorąc pod uwagę sytuację finansową
gminy jest to bardzo ważne.

Frombork, 07.05.2014 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
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