SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI
RADY MIEJSKIEJ
we Fromborku od 26 czerwca do 30 września 2014 r.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XLI zwyczajnej sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
oraz XLII nadzwyczajnej sesji w dnia 1 sierpnia 2014 r.
Na XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 7.05.2014 r. podjęto
6 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 6 uchwał. Są to:
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Frombork na 2013 rok – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia
2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
3. 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.
4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona 26 czerwca 2014 roku w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 2330.
5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami
umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów
zawartych na okres do 3 lat – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
Na XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 01.08.2014 r.
podjęto 3 uchwały.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 3 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie nadania panu Adamowi Massalskiemu tytułu Honorowego
obywatela Fromborka – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
2. 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.
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona 04.08.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego pod pozycją 2703.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 17 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 44/14 z 30.06.2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
we Fromborku
2. Nr 45/14 z 30.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
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3. Nr 46/14 z 11.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
4. Nr 47/14 z 22.07.2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-kadrowych
i archiwum w Urzędzie miasta i Gminy we Fromborku
5. Nr 48/14 z 23.07.2014 r w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
6. Nr 49/14 z 30.07.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
7. Nr 50/14 z 04.08.2014 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargów na sprzedaż motoroweru i przyczepy jednoosiowej
samochodowej stanowiących własność Gminy Frombork
8. Nr 51/14 z 14.08.2014 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
9. Nr 52/14 z 21.08.2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu
gminy Frombork za I półrocze 2014 roku
10. Nr 53/14 z 27.08.2014 r. w sprawie wyznaczenia członka Komisji Przetargowej do
wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
11. Nr 54/14 z 29.08.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
12. Nr 55/14 z 01.09.2014 r. w sprawie udzielenia Panie Sylwii Mechlińskiej
Dyrektorowi Zespołu Szkół we Fromborku pełnomocnictwa do podejmowania działań
w zakresie zwykłego zarządu
13. Nr 56/14 z 03.09.2014 r. w sprawie aktualizacji w 2015 roku opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
14. Nr 57/14 z 04.09.2014 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
15. Nr 58/14 z 11.09.2014 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego
16. Nr 59/14 z 15.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
17. Nr. 60/14 z 26.09.2014 r. w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2015 rok.
W dniu 14 sierpnia 2014 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego
„Rekonstrukcji otworu Frombork IGH-1 w celu udokumentowania i rozpoznania możliwości
wykorzystania wód mineralnych i leczniczych”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie
ok. 4,1 mln zł. Kwota dofinansowania to ok. 4,06 mln zł. Wniosek jest obecnie na etapie
weryfikacji i uzupełnień.
W trakcie realizacji są projekty, na które podpisane zostały umowy:
1. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” Kończą się prace związane
z rekultywacją składowiska odpadów we Fromborku. Do wykonania pozostały tylko
przyłącza energetyczne i kanalizacyjne oraz nasadzenia roślinne. Zgodnie z umową prace
zakończą się do końca listopada 2014 r.
2. „Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”
3. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork”. Prace prowadzi firma Madkom z Gdyni. Projekt
obejmuje zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, system Elektronicznego
Obiegu Dokumentów, e-usługi oraz ich wdrożenie i uruchomienie. Termin zakończenia
prac związanych z ww. projektem to 31 marca 2015 r.
4. „Równe szanse dla wszystkich dzieci” – projekt realizuje Zespół Szkół we Fromborku.
Zakończono realizację następujących projektów:
1. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”
Obiekt oddano do użytkowania na początku lipca 2014 r.
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2. „Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów
i piaskowników”. W sierpniu 2014 r. firma ANB Sp. z o.o. z Warszawy dostarczyła
specjalistyczny pojazd do czyszczenia kanalizacji i urządzeń kanalizacyjnych. Zakup
ten jest skokiem jakościowym w dziedzinie utrzymania sieci kanalizacyjnej we
Fromborku i umożliwi podejmowanie działań będących do tej pory poza zasięgiem
naszych możliwości technicznych.
3. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Obecnie
są one na etapie rozliczania.
W związku z pojawieniem się środków finansowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z zakresu dotyczącego
rewitalizacji miast podjęto decyzję o realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Starego
Miasta we Fromborku”, który od 2012 roku znajdował się na liście rezerwowej projektów
wybranych do dofinansowania. Dla przypomnienia projekt obejmuje odrestaurowanie Starego
Miasta poprzez rewitalizację rynku miejskiego, Kanału Kopernika oraz odrestaurowanie
zewnętrznej części budynku przy ul. Błotnej 2. Ponieważ prace przy budynku przy ul. Błotnej
2 zostały już zakończone, pozostał nam do rewitalizacji jeszcze rynek i Kanał Kopernika. Jest
to koszt ok. 3,6 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości ok. 2 mln. zł, zaś wkład własny
w wysokości ok. 1,6 mln. zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie odbędzie się dzisiaj,
tj.
w dniu 30 września 2014 r. w Olszynie.
W okresie międzysesyjnym:
Zakończyły się prace budowlane związane z remontem dachu i elewacji budynku
zabytkowego przy ul. Błotnej 2 we Fromborku.
Zakończyły się prace związane z wykonaniem wiaty rekreacyjnej we wsi Bogdany. Obiekt
oddano do użytkowania na początku lipca 2014 r.
Na początku lipca 2014 r. dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na sołeckie
place zabaw w Baranówce, Wielkim Wierznie, Nowych Sadłukach i Biedkowie.
Przeprowadzony został remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej
w Krzyżewie. Prace remontowe zostały zakończone w lipcu.
Na wniosek i pod nadzorem sołtysów przeprowadzono regulację nawierzchni dróg
gruntowych na terenie gminy. Prace wykonał Zakład Komunalny z Wilcząt.
Wykonano dokumentację projektową remontu i adaptacji budynku byłego dworca kolejowego
we Fromborku. Projekt wykonała firma TAROS z Gdańska.
Zakończył się pierwszy etap prac projektowych związanych ze zmianą Aglomeracji
Frombork wyznaczonej w związku z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych. Opracowanie wykonane przez firmę Eko-Standard z Suchego Lasu
k. Poznania przesłano do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zaopiniowania.
Wybrano wykonawcę remontu z wymianą nawierzchni dróg gruntowych w miejscowościach
Wielkie Wierzno i Jędrychowo. Prace przeprowadzi firma Nazali Naft z Braniewa.
W okresie międzysesyjnym odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na
dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości oznaczonej numerami 138 i 140/2 o ogólnej
powierzchni 46,81 ha, obręb Krzyżewo z przeznaczeniem na pozysk trzciny. Dzierżawcą
ww. nieruchomości zostało Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Roman Putała w Józefowie
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za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 11.250,00 złotych brutto za jeden sezon,
w którym odbywa się pozysk trzciny.
W okresie tym zawarto dwie umowy notarialne na sprzedaż:
- lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 13 w Fromborku przy ulicy Kopernika
na rzecz Pani Jadwigi Brzoź,
- lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 15 w Fromborku przy ulicy
Katedralnej na rzecz Pana Jana Króla.
30.06. uczestniczyłam w zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowychspotkanie dotyczyło nadwyżki finansowej, która zostanie przeznaczona na publikację "Kraina
Zalewu Wiślanego". Frombork otrzyma 125 egzemplarzy przewodnika.
03.07. Uczestniczyłam w spotkaniu z panią poseł Elżbietą Gelert, spotkanie dotyczyło spraw
związanych z uzdrowiskiem.
04.07. we Fromborku odbyły się Międzynarodowe Regaty o Puchar 3 Marszałków
05.07. odbył się I Piknik Strażacki, bardzo serdecznie dziękuję strażakom za zorganizowanie
tak miłego spotkania mającego na celu bezpieczeństwo oraz pielęgnowanie rodzinnego
spędzania czasu
10.07. uczestniczyłam w radzie przy Powiatowym Urzędzie Pracy - spotkanie dotyczyło
rozdysponowania środków na nowe miejsca pracy po zmianie ustawy dotyczącej rozdzielania
prac interwencyjnych.
23.07. uczestniczyłam w Powiatowym Święcie Policji
01-03.08. we Fromborku zgodnie z lokalną tradycją odbyły się Dni Fromborka. Gościliśmy
delegacje z Kazlu Rudy, ze Swietłego oraz zaprzyjaźnionej gminy Szypliszki. Bardzo
dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę nad przygotowaniami i organizacją obchodów
oraz wszystkim sponsorom, którzy wsparli finansowo święto naszego miasta
28-29.08. uczestniczyłam w szkoleniu jako członek rady przy Powiatowym Urzędzie Pracy –
szkolenie miało na celu omówienie i wprowadzenie zmian w ustawie
01.09. uczestniczyłam w rozpoczęciu nowego roku szkolnego, podczas którego pożegnałam
dotychczasową dyrektor panią Bożenę Szczepanik i przywitałam nową - panią Sylwię
Mechlińską
04.09. gościłam pana profesora Romana Peruckiego. Wizyta dotyczyła planów organizacji
koncertów organowych na przyszły rok.
05.09. we Fromborku odbyło się otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to że
mogłam uczestniczyć w tak ważnym dla naszego miasta wydarzeniu
06.09. we Fromborku odbyły się regaty "Fromborska jesień", na które przybyło aż 47 załóg.
Tego samego dnia został zorganizowany dzień działkowca, w obchodach którego brałam
czynny udział.
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07.09. reprezentowałam wraz z panem przewodniczącym Gminę Frombork na powiatowych
dożynkach
09.09. byłam w przedszkolu na pierwszym spotkaniu z rodzicami, przedstawiłam rodzicom
nową panią dyrektor Zespołu Szkół oraz przekazałam informację związaną z planami
dotyczącymi działalności przedszkola.
11-12.09. uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczyło ono programów oraz zasad finansowania
projektów w nowej perspektywie finansowej.
18.09. uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Fromborskie, które
było poświęcone sytuacji ekonomiczno - finansowej spółki oraz planom nowych taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki w 2015 roku
21.09. w miejscowości Narusa odbyły się gminne dożynki. Z tego miejsca pragnę bardzo
serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej organizacji
obchodów święta plonów. Dziękuję wszystkim przybyłym na to coroczne święto rolników
i wspólne dziękowanie za tegoroczne plony.
25.09. byłam w Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, celem mojej wizyty było
osobiste wstawiennictwo w sprawie nieodpłatnego przekazania ziemi na rzecz gminy. Długie
korespondowanie nie przynosiło efektów i rokowało pomyślnego zakończenia. Rozmowa
z dyrektorem Agencji nadała nowy, szybszy bieg sprawy.
25.09. otrzymałam od wojewody warmińsko - mazurskiego dotację celową na całkowity
remont sali ślubów w kwocie 20 000 zł. Miejsce to od dawna wymagało remontu, lecz próby
pozyskania środków nie kończyły się pomyślnie.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
/-/ Małgorzata Wrońska
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