SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 30 października 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.
Informacja z realizacji uchwał podjętych
na XLIV zwyczajnej sesji w dniu 30 października 2014 r.
oraz I inauguracyjnej sesji w dnia 28 listopada 2014 r.
Na XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 30.10.2014 r. podjęto
23 uchwały, w tym:
do dnia dzisiejszego zrealizowano 10 uchwał, w trakcie realizacji jest 12 uchwał oraz 1 uchwała
została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.
1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Frombork na lata 20142018 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty;
2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i został ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego pod poz.
3482 z dnia 04.11.2014r.;
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Frombork - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty;
4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień w podatku od środków transportowych w 2015 roku – uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 3483 z dnia
04.11.2014 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
5. Uchwała w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015
roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego pod poz. 3484 z dnia 04.11.2014r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
6. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku
- uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego pod poz. 3485 z dnia 04.11.2014 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Frombork w 2015 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 3486 z dnia 04.11.2014 r. i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2015 r.
8. Uchwała w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności,
sposobu jej poboru, inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015
roku – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego pod poz. 3487 z dnia 04.11.2014 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą Nr 0102-262/14 z dnia 04.12.2014 r.
stwierdziło nieważność § 1 ust 1.
9. Uchwała w sprawie zlecenia stosowania w 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Frombork
minimalnych procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia
czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów – uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia
poprzez rozplakatowanie w sposób miejscowo przyjęty z mocą obowiązująca od dni 1 stycznia
2015 r.;
10. Uchwała w sprawie zlecenia stosowania w 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Frombork
minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu - uchwała weszła w życie
z dniem ogłoszenia poprze rozplakatowanie w sposób miejscowo przyjęty z mocą obowiązująca
od dni 1 stycznia 2015 r.;
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Frombork – uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia
2014 r. pod poz. 4065 z dnia 11.12.2014 r., wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdził
nieważność § 3 pkt 4, § 3 pkt 4 lit. a i c, § 5 ust. 4 od słów "oraz nie może powodować
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i innych osób" oraz zdanie
trzecie, § 9 ust. 1 pkt 2, co do sformułowania "w tym utrzymywanych gadów, płazów, ptaków
i owadów", § 9 ust. 2 pkt 1, § 10 ust. 2 i 3, § 11 ust. 2 pkt 2 i 3 załącznika do uchwały
nr XLIV/348/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork.
12. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Frombork
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą
obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 r. pod poz. 3991 z dnia 05.12.2014 r.;
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności - uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązywania od
dnia 1 stycznia 2014 r. pod poz. 3488 z dnia 04.11.2014 r.; Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej uchwałą Nr 0102-262/14 z dnia 04.12.2014 r. stwierdziło nieważność § 3.
14. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy
Frombork – Wojewoda Warmińsko - Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym w dniu
28 listopada 2014 r. stwierdził nieważność uchwały.
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15. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Frombork - uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 r. pod poz. 4020 z dnia 09.12.2014
r.; Wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdził nieważność uchwały w następującym zakresie:
ust. 1 pkt 8 i 9 oraz ust. 2, 3 i 4 załączników nr 1 i 3 do uchwały oraz ust. 1 pkt. 10, 11 oraz ust.
2,3 i 4 załącznika nr 2 do uchwały;
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty;
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty;
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty;
19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na nierzetelne załatwienie skargi na pracownika przez
burmistrza Miasta i Gminy Frombork - uchwala weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty;
20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałe załatwienie sprawy przez Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork - uchwala weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty;
21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty;
22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty;
23. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty;

Na I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 28.11.2014 r. podjęto 5 uchwał,
w tym do dnia dzisiejszego zrealizowano 5 uchwał.
1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
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4. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
Jesteśmy w trakcie realizacji pięciu projektów, na które podpisane zostały umowy:
1. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku”,
2. „Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”,
3. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork”,
4. „Równe szanse dla wszystkich dzieci” – projekt realizuje Zespół Szkół we Fromborku,
5. „Chata Rybacka we Fromborku”.
W listopadzie 2014 roku zakończyły się wszystkie prace związane z rekultywacją składowiska odpadów
we Fromborku. Trwa przygotowanie do rozliczenia projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy rewitalizacji
Rynku Starego Miasta i Kanału Kopernika w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę
złożył Zakład Usług Budowlanych MYTYCH Spółka z o.o. z Elbląga, z którym umowa na wykonanie
prac została podpisana w dniu 30 grudnia 2014 roku. Cena wybranej oferty to 3 350 000,00 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2015 roku.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na odbiór
odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Frombork. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum
firm PPHU „Copernicus” Sp. z o.o. z Fromborka oraz PUH „EMPEGIEKA” z Braniewa. Cena
wybranej oferty to 573 120,00 zł brutto na trzy lata. Termin realizacji usługi od dnia 1 stycznia 2015
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert w zakresie obsługi prawnej. Wybór
najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 30.12.2014 r.
Wraz z panem Andrzejem Szyszło spotkałam się z nowo wybranym starostą Panem Leszkiem Dziągiem
w sprawie ponownego przeanalizowania wydanej przez poprzedniego starostę decyzji. Decyzja, która
została pierwotnie wydana była niekorzystna dla naszej gminy i zamykała drogę, aby uzyskać
prawomocne pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Nowych Sadłukach i Wielkim Wierznie.
Po wizji lokalnej i dużej przychylności pana starosty otrzymaliśmy nową korzystniejszą decyzję
i wznowiliśmy prace nad dokumentacją. Przypominam, że bez kompletnej i prawomocnej dokumentacji
nie można ubiegać się o jakiekolwiek dotacje z zewnątrz
10.11. we Fromborku uczestniczyłam w obchodach 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
21.11. uczestniczyłam w święcie pracownika socjalnego.
26-27.11. uczestniczyłam w mszach pogrzebowych ś.p. księdza prałata kanonika Tadeusza Graniczki.
Był on proboszczem w naszym mieście przez 31 lat i z ogromnym smutkiem żegnali go mieszkańcy
oraz przybyli pielgrzymi.
02.12. uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym organizacji Fromborskiego wieczoru świątecznego.
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05.12. przyjęłam delegację z firmy Energa w spawie negocjacji cen energii na rok 2015 oraz
przewidywanych inwestycji oświetleniowych (dostawienie w poszczególnych sołectwach punktów
oświetleniowych).
10.12. uczestniczyłam w spotkaniu z Fundacją Mikołaja Kopernika w sprawie ustalenia nowej
lokalizacji Izby "Skarby z poddasza".
Tego samego dnia brałam udział w spotkaniu klubu sportowego zorganizowanym przez Tomasza Rebla
– spotkanie dotyczyło finansowania klubu.
11-12.12. uczestniczyłam w jasełkach przedstawianych w najmłodszych grupach przedszkolaków.
Bardzo dziękuję za zaproszenie oraz wszystkim, którzy poświęcili swój czas i przyczynili się do
powstania tak wzruszających i bardzo świątecznych spektakli.
12.12. brałam udział w spotkaniu dotyczącym WOŚP.
15.12. w wojewódzkim kuratorium oświaty otrzymałam uprawnienia do SIO.
18.12. uczestniczyłam w obradach rady nadzorczej spółki wodociągowej, na której były omawiane
wykonane zadania w 2014 oraz założenia na 2015.
19.12. zostałam zaproszona do Zespołu Szkół na jasełka oraz przegląd kolęd w wykonaniu klas
gimnazjalnych.
Tego samego dnia brałam udział we Fromborskim Wieczorze Świątecznym, który odbywał się na
rynku. Mimo niesprzyjającej pogody przybyło wielu mieszkańców oraz gości na występy zarówno
małych jak i starszych artystów, było też wiele kramów z ozdobami i potrawami świątecznymi, żywe
zwierzęta, ognisko, przy którym można było piec jabłka. Wszystkim organizatorom oraz tym, którzy
włączyli się w przygotowania tego wieczoru bardzo dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do
osób występujących na scenie.
20.12. brałam udział w Wigilii organizowanej przez klub żeglarski „Dal”.
29.12. uczestniczyłam w obradach rady zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy - jako burmistrz
jestem jej członkiem. Spotkanie dotyczyło zaprzysiężenia nowo wybranych członków oraz przesunięć
budżetowych na koniec roku budżetowego.
30.12. podpisałam umowę na rewitalizację Rynku i Kanału Kopernika.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 30 grudnia 2014
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