SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ
we Fromborku od 1 października do 30 października 2014 r.

Na XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 30.09.2014 r. podjęto
10 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 3 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata
2014 - 2018,
2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/312/14 Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów
2,5 i 7 miasta Frombork.
W trakcie realizacji jest 7 uchwał:
1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy
Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 45/19, obręb Biedkowo, gmina Frombork, dla
której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze EL1B/00014243/6.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy
Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 174/4, obręb Krzyżewo, gmina Frombork, dla
której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze EL1B/00014978/7.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami
umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na
okres do 3 lat.
4. 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.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego o numerze 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 10
posadowionym na nieruchomościach oznaczonych według ewidencji gruntów jako
działki o numerach 43 i 44/2, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Kapelańskiej, dla
której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste
o numerach EL1B/00030917/0 i Rl1B/00031418/9 oraz na sprzedaż odpowiednich
udziałów w tych nieruchomościach.
6. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka o numerze 137/1, obręb nr 4 miasta Fromborka,
dla której Sąd rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze EL1B/00018529/3.
7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych
oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 114 i 116, obręb nr 4
miasta Fromborka, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00022565/8.
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W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone 3 zarządzenia. Są to zarządzenia:
1. Nr 61/14 z 30.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,
2. Nr 62/14 z 10.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,
3. Nr 63/14 z 17.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
W trakcie realizacji jest 6 projektów, na które podpisane zostały umowy:
1. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku”,
2. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”,
3. „Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”,
4. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork”,
5. „Równe szanse dla wszystkich dzieci” - projekt realizuje Zespół Szkół we Fromborku,
6. „Chata Rybacka we Fromborku”.
Trwa rozliczanie następujących projektów:
1. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”,
2. „Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników”,
3. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wykonawcę remontu i adaptacji budynku
byłego dworca kolejowego we Fromborku. Projekt złożony w Starostwie Powiatowym
w Braniewie oczekuje na decyzję o pozwoleniu na budowę.
Kończymy przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wykonawcę rewitalizacji Rynku
Starego Miasta i Kanału Kopernika. Jeżeli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności
przetarg powinien zostać ogłoszony w pierwszej dekadzie listopada.
Trwają ostatnie prace związane z rekultywacją składowiska odpadów we Fromborku.
W chwili obecnej prowadzone są nasadzenia roślinne. Do wykonania pozostały tylko
przyłącza energetyczne i kanalizacyjne. Zgodnie z umową prace zakończą się do końca
listopada 2014 r.
Wykonano remont z wymianą nawierzchni dróg gruntowych w miejscowościach Wielkie
Wierzno i Jędrychowo. Prace przeprowadziła firma Nazali Naft z Braniewa. W przyszłym
roku planowany jest remont ostatnich odcinków dróg gruntowych w Jędrychowie.
02.10. uczestniczyłam w ślubowaniu pierwszoklasistów w Zespole Szkół.
03.10. uczestniczyłam w uroczystościach 20-lecia wpisania Wzgórza Katedralnego
w Pomnik Historii.
04.10. uczestniczyłam w święcie seniorów, w czasie którego dokonano podsumowania
pracy i innych działań za 2014.
08.10. byłam u wojewódzkiego geologa w sprawie uzyskania brakujących dokumentów
potrzebnych do rekonstrukcji odwiertu dokumentów.
13-14.10. jako kierownik USC brałam udział w szkoleniu w Łodzi, dotyczące wdrożenia
zasad wydawania nowych dowodów osobistych oraz ewidencji ludności.
15.10. złożyłam życzenia nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół z okazji święta
Edukacji Narodowej. Tego samego dnia byłam również w Urzędzie Marszałkowskim na
konsultacjach dotyczących doprecyzowania informacji w sprawie rewitalizacji rynku
i kanału.
16.10. uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Ratusza w Tolkmicku.
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16.10. przekazałam 5 komputerów do świetlicy w Baranówce. Świetlica ta była zrobiona
w roku 2010, jednakże do tej pory była pusta. Latem tego roku została doposażona
w stoliki, krzesła oraz komputery. Miejsce to ożywiło się, dzieci mogą przyjemnie spędzać
tam czas i jak na dziś obiekt ten stał się miejscem wspólnych spotkań.
24.10. uczestniczyłam w uroczystościach Fundacja Pomocna Dłoń. W ramach obchodów
święta Fundacji zorganizowano po raz 6 konkurs na najaktywniejszego seniora roku. W tym
roku laureatem został Waldemar Gajowniczek. Z tego miejsca składam Panu
Gajowniczkowi serdeczne gratulacje i słowa uznania. Jest to bardzo aktywny człowiek,
aktywizujący również wszystkie pokolenia - od młodzieży, dzieci po seniorów. Udziela się
nie tylko na terenie miasta i gminy Frombork, ale również na terenie powiatu. Wyróżnienie
otrzymała Pani Luba Silicka. Także bardzo serdecznie gratuluję tego wyróżnienia.
28.10. w Urzędzie Marszałkowskim podpisałam aneks do umowy na ścieżki rowerowe,
międzyregionalna ścieżka rowerowa będzie ukończona do końca września 2015.
W ostatnich miesiącach na sołectwach były organizowane spotkania integracyjne, dożynki
lub odpusty. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na te spotkania
państwu sołtysom i radnym, a mieszkańcom za ich wkład i zaangażowanie
w przygotowanie tego przedsięwzięcia.
Pragnę państwa poinformować, że w ramach współpracy z powiatem braniewskim na
dniach będzie wymieniana nawierzchnia chodnikowa wraz z obrzeżami i krawężnikami przy
ulicy Kościelnej. Chodnik będzie układany z płytek płukanych, aby zachować ciągłość
estetyczną, a przede wszystkim uwzględnić wytyczne konserwatora zabytków.
W tym miesiącu otrzymałam odpowiedź na moje ostatnie pismo w sprawie pogłębienia
wejścia do portu. W październiku Urząd Morski ogłasza przetarg, a prace mają być
wykonane do końca 2014 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
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