SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 7 maja do 26 czerwca 2014 r.

Na XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 7.05.2014 r. podjęto
5 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 4 uchwały. 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 weszła w życie z dniem
podjęcia oraz została ogłoszona 12.05.2014 r. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 1873.
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – Uchwała została ogłoszona 21.05.2014 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją
1990 i weszła w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia.
4. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miast i Gminy
Frombork - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszono w sposób
zwyczajowo przyjęty.
W trakcie realizacji jest 1 uchwała:
1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie na okres 25 lat na
rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie części
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej według
ewidencji gruntów numerem 37/39, obręb 7 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1/00000435/8 w celu posadowienia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 13 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 31/14 z 08.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
2. Nr 32/14 z 09.05.2014 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty.

3. Nr 33/14 z 09.05.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
4. Nr 34/14 z 14.05.2014 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół we Fromborku.
5. Nr 35/14 z 14.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia opisów stanowisk.
6. Nr 36/14 z 20.05.2014 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia kierowników(dyrektorów) jednostek budżetowych Gminy Frombork.
7. Nr 37/14 z 20.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
8. Nr 38/14 z 20.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna stanowiącego własność Gminy
Frombork.
9. Nr 39/14 z 22.05.2014 r. w sprawie ustalenia w 2014 roku cen biletów wstępu na
miejski basen kąpielowy położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka.
10. Nr 40/14 z 22.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół we Fromborku.
11. Nr 41/14 z 02.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
12. Nr 42/14 z 11.06.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku.
13. Nr 43/14 z 11.06.2014 r. w sprawie pobierania opłat za ksero i fax w Urzędzie Miasta i
Gminy Frombork.
W okresie międzysesyjnym
Rozstrzygnięto przetarg na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Madkom z Gdyni. Zamówienie obejmuje zakup sprzętu
komputerowego, oprogramowania, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, e- usługi
oraz ich wdrożenie i uruchomienie, a także analizę przedwdrożeniową. Termin realizacji
zamówienia to 31 marca 2015 r.
Rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie uzbrojenia terenu strefy uzdrowiskowej A.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NOW-EKO z Olsztyna. Termin realizacji zamówienia to
30 stycznia 2015 r.
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej remontu i adaptacji budynku byłego dworca
PKP we Fromborku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TAROS z Gdańska.
Kończy się pierwszy etap prac projektowych związanych ze zmianą Aglomeracji Frombork
wyznaczonej w związku z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia zmiany powierzono firmie Eko-Standard
z Suchego Lasu k. Poznania.

Kończą się prace budowlane związane z inwestycją pn.: ”Zagospodarowanie nabrzeża
portowego z placem zabaw” we Fromborku. Umowny termin zakończenia prac to 30 czerwca
2014 r.
Kończą się prace budowlane związane z remontem dachu i elewacji budynku zabytkowego
przy ul. Błotnej 2 we Fromborku. Umowny termin zakończenia prac to 30 czerwca 2014 r.
Trwają prace budowlane związane z wykonaniem wiaty rekreacyjnej we wsi Bogdany.
Umowny termin zakończenia prac to 30 czerwca 2014 r.
Przekazano plac budowy wykonawcy rekultywacji składowiska odpadów we Fromborku.
Zgodnie z umową prace zakończą się 30 listopada 2014 r
Podpisano umowę na remont świetlicy wiejskiej w Krzyżewie. Prace zakończą się w lipcu br.
Zamówiono urządzenia zabawowe na sołeckie place zabaw w Baranówce, Wielkim Wierznie,
Nowych Sadłukach i Biedkowie. Urządzenia będą dostarczane i montowane do połowy lipca
br.
4 kwietnia 2014 r. ogłoszono konkurs na dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku.
Rozstrzygnięcie nastąpiło 8 maja 2014 r., ale z przyczyn proceduralnych konkurs został
unieważniony. Dnia 22 maja 2014 r. ogłoszono ponownie konkurs na dyrektora Zespołu Szkół
we Fromborku. Rozstrzygnięcie nastąpiło 24 czerwca 2014 r. Kandydatem na dyrektora
Zespołu Szkół została Pani Sylwia Mechlińska.
10.05. uczestniczyłam w obchodach 50 rocznicy powstania przedszkola we Fromborku.
Była to bardzo miła uroczystość tym bardziej, że sama byłam przedszkolakiem i z ogromnym
sentymentem spotkałam się z moimi pierwszymi nauczycielami, dzięki którym otrzymałam tak
dobre podstawy wczesnej edukacji co zaszczepiło zamiłowanie do dalszej nauki. Równie miło
było zobaczyć osoby, które opiekował się przedszkolakami w przedszkolu, a bez których dzieci
nie czuły się tak bezpieczne.
14.05. na prośbę rady rodziców z przedszkola zorganizowałam spotkanie rodziców z
panem Misiurą, dyrekcją przedszkola, sekretarzem oraz policją. Spotkanie dotyczyło sytuacji
w przedszkolu, zachowania Pana Misiury oraz organizacji pracy przedszkola podczas wakacji.
15.05 gościłam delegację 9 braniewskiej brygady pancernej na czele z płk. Rydzem wizyta dotyczyła współpracy wojska z miastem Frombork.
16.05. brałam udział w szkoleniu organizowanym przez wojewódzkie kuratorium
oświaty- konferencja dotyczyła kontroli, jakie odbyły się w tym roku w szkołach. Przekazano
na co trzeba zwrócić uwagę organizując nowy rok szkolny, gdyż do pierwszej klasy idą 6-latki.
Poinformowano uczestników spotkania o darmowych podręcznikach dla pierwszoklasistów.
17.05. odbył się VI bieg graniczny, którego Urząd był współorganizatorem.
21.05. z oficjalną wizytą przybył do Fromborka prezydent Słowacji Ivan Gasparovic
wraz z małżonką. Miałam zaszczyt przywitać prezydencka parę wraz z Wojewodą
Warmińsko-Mazurskim Panem Marianem Podziewskim. Wizyta była bardzo krótka, gdyż para

prezydencka miała bardzo napięty harmonogram. Jednakże udało mi się porozmawiać
z Panem prezydentem. Najważniejszym punktem była wizyta w katedrze fromborskiej
i króciutki koncert organowy, następnie udaliśmy się do Muzeum Mikołaja Kopernika, tam też
pożegnaliśmy gości. Uważam, że był to bardzo duży zaszczyt i wyróżnienie dla naszego
miasta, gdyż na całe województwo Warmińsko-Mazurskie Pan prezydent Słowacji wybrał
Frombork. Na pożegnanie wyraził wdzięczność i zapowiedział swoją rewizytę jako turysta.
23.05. w związku z wizytą pary prezydenckiej do urzędu wpłynęło podziękowanie o
treści ,,W związku z zakończoną wizytą Prezydenta Republiki Słowackiej Pana Ivana
Gasparovica z Małżonką w Polsce, serdecznie dziękuję Pani Burmistrz za pomoc w
przygotowaniu i realizacji udanej wizyty we Fromborku. Na Pani ręce składam też
podziękowania dla Księdza Prałata Jacka Wojtkowskiego, Dyrektora Muzeum Mikołaja
Kopernika Pana Henryka Szkopa oraz dla wszystkich zaangażowanych w wizytę pracowników
Urzędu. Proszę również o przekazanie wyrazów uznania oraz podziękowania dla organmistrza
Pana Arkadiusza Popławskiego za bardzo udany – w naszej i w naszych Gości przekonaniu –
koncert muzyki organowej w Archikatedrze we Fromborku”.
24.05. do Fromborka przyjechała delegacja samorządowa z Łasku. Oprócz burmistrza
i wiceburmistrza byli tez radni oraz sołtysi. Przyjęłam delegację w sobotni poranek, celem
wizyty było poznanie mocnych i słabych stron naszego miasta oraz wymiana doświadczeń
samorządowych.
27.05. brałam udział w zebraniu rady nadzorczej wodociągów.
W miesiącu maju odwiedziłam 10 sołectw, celem mojej wizyty było spotkanie się
z mieszkańcami oraz sprawdzenie, o co wnioskują sołtysi. Podczas wizyty towarzyszył mi pan
Szyszło i pan Zych.
11.06. brałam udział w walnym zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin
Nadzalewowych, spotkanie dotyczyło udzielenia absolutorium zarządowi oraz podjęcia
decyzji, na co przeznaczyć nadwyżkę budżetową – jednogłośnie uchwaliliśmy, że wznowimy
materiały promocyjne – przewodnik i mapę.
13.06. gościłam wyjazdowe posiedzenie komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z przewodniczącym Janem Bobkiem oraz zastępcą przewodniczącego panią
Urszulą Zakrzewską. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 9:15 w sali konferencyjnej.
Poproszono mnie o zaprezentowanie informacji na temat stanu przygotowań miasta
Fromborka do funkcji uzdrowiska. Następnie wykład wygłosił pan Jarosław Sarnowski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na temat realizacji
projektów w ramach PROW–u . Komisja chciała zapoznać się z działalnością Lokalnej Grupy
Rybackiej „Zalew Wiślany”, o której opowiadał prezes LGP pan Paweł Kozioł. Oprócz
ogólnych informacji zaprezentował i omówił zakres inwestycji, które prowadzone są na terenie
Fromborka m.in. Zagospodarowanie nadbrzeża portowego z placem zabaw, urządzenie do
czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników, blok kuchenny w przedszkolu,
chata rybacka.
Dwukrotnie spotkałam się z głównym wykonawcą placu zabaw, gdyż bardzo zależy mi
na terminowym zakończeniu inwestycji. Istniało zagrożenie opóźnienia prac jednakże po
spotkaniach tempo robót przyspieszono. Na dzień dzisiejszy nie ma opóźnień w realizacji planu
wykonania.

Od 04.07. do 06.07. na Zalewie Wiślanym odbędą się V Międzynarodowe Regaty
Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków. 04.07. uczestnicy regat zagoszczą we Fromborku.
Pojawił się jednak ogromny kłopot, gdyż na wejściu do portu jest bardzo niski, wręcz
krytycznie niski stan wody. W styczniu kierowałam pierwsze pismo do Urzędu Morskiego, aby
dokonali pogłębienia, gdyż taki stan bardzo niekorzystnie wpłynie na nasze miasto i przyniesie
wiele strat. Otrzymałam odpowiedź, że nie ma na to środków. Jednakże przy okazji regat,
kolejny raz zgłaszałam ten problem już nie tylko do Urzędu Morskiego, lecz także do
Elbląskiego Oddziału Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy otrzymałam informację,
że do regat pogłębią docelowo, aby jachty mogły wpłynąć do odprawy, a kompleksowe
pogłębianie zaplanowano na jesień tego roku.
Wspólnie z zastępcą komendanta powiatowej policji zorganizowałam w szkole akcję
„bezpieczne wakacje”. Dzieci z klas I-VI otrzymały opaski odblaskowe z logo Fromborka,
magnesy z numerami telefonów policji straży oraz pogotowia ratunkowego oraz folder
informacyjny. Akcja miała na celu przypomnienie oraz uczulenie dzieci na zachowanie
bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. Akcja ta jest prowadzona na terenie całego
powiatu i nie wyobrażałam sobie, aby dzieci z fromborskiej szkoły były pominięte. Nie
zapomniałam przy tej okazji zakupić materiałów dla wrześniowych pierwszoklasistów,
a dostaną te gadżety dopiero na początku nowego roku. Razem ze mną do szkoły udali się
policjanci, którzy uwrażliwili, na co trzeba zwracać szczególną ostrożność podczas
wakacyjnych zabaw, przede wszystkim nad wodą.
18.06. uczestniczyłam w spotkaniu zarządu Domu Warmińskiego. Przegłosowaliśmy
absolutorium dla zarządu oraz zmiany w budżecie na dofinansowanie projektu z Urzędu
Marszałkowskiego na internetowy przewodnik po Warmii. Z racji tego, ze należymy do
stowarzyszenia będziemy ujęci w tym przedsięwzięciu.
24.06. uczestniczyłam w spotkaniu pracowników urzędu, dyrektora wodociągów oraz
przedstawiciela firmy konsultingowej zajmującej się doradztwem specjalistycznym
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Spotkanie to zostało zorganizowane, gdyż pojawiła
się nowa szansa na pozyskanie środków na rekonstrukcję odwiertu.
25.06. uczestniczyłam w zakończeniu roku przedszkolnego.
Na zakończenie chciałabym poinformować, że zakończyłam sprawę drogi w Narusie.
Przy tej okazji pragnę podziękować panu Zbigniewowi Kędziorze ówczesnemu zastępcy
burmistrza za współpracę, co zaowocowało polubownym zakończeniem sprawy, a firma BOBUD wycofała pozew sądowy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 26 czerwca 2014

