SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 kwietnia do 22 czerwca 2016 r.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we
Fromborku w dniu 28 kwietnia 2016 r. oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 28.04.2016 r. podjęto 9 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 4 uchwały, w trakcie realizacji jest 5 uchwał, w tym 1 uchwała
została unieważniona w części rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała Nr XIII/138/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Frombork za 2015 rok – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała Nr XIII/139/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu
za 2015 rok – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty.
3. Uchwała Nr XIII/140/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2016-2027 – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Uchwała Nr XIII/141/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2016 – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 4 maja 2016 r. pod poz. 1927 oraz weszła
w życie z dniem podjęcia.
5. Uchwała Nr XIII/142/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na
rozstrzygniecie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr PN.4131.59.2016 z dnia 23 marca
2016 roku stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej we Fromborku Nr XII/125/16
z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy
zawartej na okres do 3 lat – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Uchwała Nr XIII/143/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu oddanego
w użytkowanie wieczyste oznaczonego według ewidencji gruntów jako działki o numerach
2/2, 2/3, 2/4 i 2/5, obręb nr 6 miasta Fromborka, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1B/ 00015820/2,
EL1B/00023731/0 i EL1B/00037740/7 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Uchwała Nr XIII/144/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku
użytkowego posadowionego na nieruchomościach oznaczonych według ewidencji gruntów
jako działka o numerze 140 oraz jako część działek o numerach 141 i 142, obręb nr 4
miasta Fromborka przy ulicy Ogrodowej, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1B/00006766/9,
EL1B/00030954/1 i EL1B/00030955/8 oraz na sprzedaż gruntu niezbędnego do
racjonalnego korzystania z tego budynku - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Uchwała Nr XIII/145/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w dniu 10 maja 2016 r. pod poz. 2065 i obowiązuje 14 dnia od dnia
ogłoszenia.
9. Uchwała Nr XIII/146/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku - uchwała została
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ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 16
maja 2016 r. pod poz. 2124 i obowiązuje 14 dnia od dnia ogłoszenia. Wojewoda Warmińsko
– Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 maja 2016 r. stwierdził nieważność § 12,
§ 14 ust. 1, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19 załącznika do niniejszej uchwały.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 15 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 32/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
2. Nr 33/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze

stanowisko ds. dochodów, windykacji i płac.
3. Nr 34/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
4. Nr 35/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze

stanowisko ds. budownictwa i gospodarki komunalnej.
5. Nr 36/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016.
6. Nr37/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
7. Nr 38/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

do przeprowadzania i przygotowywania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert.
Nr 39/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2016 z dnia 1 lutego
2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
Nr 40/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2016 roku opłat
przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie sportowe z przystani lub
nabrzeża portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenia terminów
rozliczania się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych.
Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do uwierzytelniania faktu
związanego z zatruciem ryb środkami ochrony roślin lub nawozami mineralnymi.
Nr 42/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
Nr 43/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze
stanowisko ds. dochodów, windykacji i płac.
Nr 44/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta i Gminy we Fromborku.
Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Frombork za 2015 rok.
Nr 46/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury we Fromborku za 2015 rok.

Panie i Panowie Radni
Szanowni Państwo
Na XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 28 kwietnia 2016 r. podjęto
9 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 4 uchwały, w trakcie realizacji jest 5 uchwał, w tym
1 uchwała została unieważniona w części rozstrzygnięciem nadzorczym. Wykaz został przesłany
Państwu na e-Radę. Natomiast sołtysom został przekazany w formie papierowej przed
rozpoczęciem sesji.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 15 zarządzeń. Wykaz zarządzeń został
przesłany Radnym oraz Sołtysom w takiej samej formie jak informacja z realizacji uchwał.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
8 maja 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Frombork brała udział w uroczystych obchodach Dnia
Strażaka, które miały miejsce w Wielkim Wierznie.
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13 maja 2016 roku uczestniczyłam w Obchodach Jubileuszu 20 - lecia istnienia Straży Granicznej
w Elblągu. Odebrałam w imieniu Burmistrza medal pamiątkowy.
16 maja 2016 roku w Braniewie uczestniczyłam w uroczystości zakończenia służby na stanowisku
Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie, Pana Grzegorza Sieńskiego.
20 maja 2016 roku brałam udział w obchodach 25-lecia funkcjonowania Straży Granicznej
w Grzechotkach i w Braniewie. Cała uroczystość odbyła się w Braniewskim Centrum Kultury,
podczas której odebrałam w imieniu Burmistrza statuetkę za wsparcie udzielone w organizacjach
XXV rocznicy powstania Straży Granicznej.
03 czerwca 2016 roku przed Bazyliką św. Katarzyny w Braniewie uczestniczyłam w uroczystości
złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.
28 kwietnia 2016 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Frombork został ogłoszony
konkurs na stanowisko urzędnicze ds. dochodów, windykacji i płac. W wyniku przeprowadzonego
naboru, na który wpłynęły 2 oferty, w tym 1 spełniająca wymagania formalne, zakończenie
procedury nastąpiło z wynikiem negatywnym, ponieważ kandydat nie uzyskał wymaganej liczby
punków możliwych do otrzymania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
29 kwietnia 2016 roku zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Frombork został ogłoszony nabór
na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i gospodarki komunalnej. W wyniku
przeprowadzonego naboru, na który wpłynęła 1 oferta, w tym 1 spełniająca wymagania formalne
zakończenie procedury nastąpiło z wynikiem pozytywnym.
25 maja 2016 roku został ogłoszony kolejny nabór na stanowisko urzędnicze ds. dochodów,
windykacji i płac. W wyniku przeprowadzonego naboru, na który wpłynęły 2 oferty, w tym
1 spełniająca wymagania formalne zakończenie procedury nastąpiło z wynikiem pozytywnym.
Kandydaci wyłonieni na stanowiska urzędnicze wykazali się niezbędna wiedzą i doświadczeniem
z zakresu objętego naborem, co zapewni prawidłowe wykonywanie zadań.
Przygotowujemy się do kolejnego etapu inwestycji pod nazwą Modernizacja Miejskiej Sieci
Ciepłowniczej we Fromborku, jakim będzie złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłosił regulamin dofinansowań
i przewiduje nabory wniosków o dofinansowanie w interesującej nas branży na sierpień 2016 r.,
zaś podpisanie umów na dofinansowanie ma nastąpić jesienią br. W związku z takim
harmonogramem działań Funduszu nie ma możliwości przeprowadzenia żadnych robót
budowlanych, w tym przyłączeń nowych odbiorców przed zimą 2016/2017. Wszelkie tego typu
prace planujemy na lata 2017-2018.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy projektu
termomodernizacji budynku przedszkola miejskiego we Fromborku wraz z aktualizacją audytu
energetycznego obiektu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Marika Harmoza ATELIER
HARMOZA z siedzibą w Gdyni. Cena wybranej oferty to 16 605,00 zł brutto. Umowa z wybranym
wykonawcą zostanie podpisana w czerwcu br. Po opracowaniu dokumentacji będziemy się starali
o środki zewnętrzne.
Trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata
2016-2026 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Frombork na lata 20162026. Celem opracowania wymienionych dokumentów jest przede wszystkim ożywienie
społeczno-gospodarcze, poprawa warunków zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Frombork,
a także sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom lokalnej
społeczności. Ponadto ich opracowanie ułatwi podejmowanie planowych działań w przyszłości
oraz umożliwi aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych, zarówno unijnych jak i krajowych.
Zaplanowane zadania w ramach obu dokumentów strategicznych przyczynią się do przywrócenia
ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska
naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia
mieszkańców.
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Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych do wzięcia
udziału w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 5 lipca o godzinie 16.00
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5A (sala konferencyjna). Wykonawcą
wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026 jest firma
Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Włocławka.
W dniach 10-16 maja przeprowadziłam 31 rozmów z największymi dłużnikami zalegającymi
z opłatami za lokale gminne. W ich efekcie sporządzono 6 umów na odpracowanie zaległości,
a 5 osób już podjęło pracę. Największy dłużnik podjął się odpracowywania i dokonuje opłat
bieżących. Kontynuując działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia wobec gminy
rozpoczęliśmy remont dwóch lokali socjalnych w Bogdanach z przeznaczeniem dla
zakwaterowania dłużników z wyrokami eksmisyjnymi. Pierwsze eksmisje planujemy latem br.
Trwają intensywne prace nad pozyskaniem środków na rekonstrukcję odwiertu wód
geotermalnych we Fromborku. W związku z wyraźnie widocznym popieraniem naszych działań
przez władze wojewódzkie, a jednocześnie brakiem możliwości sięgnięcia po środki wojewódzkie
z powodu wykluczających nas warunków konkursów pracuję nad zainteresowaniem naszą sprawą
jak najszerszego grona osób decyzyjnych, mogących mieć wpływ na zmianę warunków uzyskania
dofinansowania. Kolejnymi osobami, które zadeklarowały zajęcie się sprawą na najwyższym
szczeblu wojewódzkim są wicemarszałek Wioleta Śląska-Zyśk oraz członek Zarządu
Województwa Sylwia Jaskulska.
W dniu 6 lipca 2016 r. zorganizowane zostanie spotkanie z zarządcami wspólnot
mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta i gminy Frombork, radnymi
Rady Miejskiej we Fromborku oraz sołtysami sołectw na terenie gminy Frombork dotyczące
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Frombork,
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork oraz
obowiązków nałożonych na gminę i właścicieli nieruchomości wynikających ze wspomnianego
Regulaminu oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Potrzeba zorganizowania
takiego spotkania wynika z pojawiających się problemów w sferze utrzymania czystości
i odpowiedniego gospodarowania odpadami oraz wątpliwościami co do zapisów regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminach oraz obowiązków z niego wynikających.
W okresie sprawozdawczym nie zawierano umów na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Frombork. Ogłosiłam cztery przetargi na sprzedaż nieruchomości
gminnych. Przetargi te nie przyniosły rozstrzygnięcia. Przekształcono prawo użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oznaczonych numerami
12/14 o powierzchni 25 m2, 12/15 o powierzchni 25 m2 i 12/18 o powierzchni 27 m2, obręb 7
Frombork ( przy Osiedlu Słonecznym).
W związku z zarejestrowaniem Gminy Frombork jako czynnego płatnika VAT referat
finansów UMiG Frombork podjął aktywne działania w celu odzyskiwania tegoż podatku. Efektem
starań pracowników są pierwsze korekty podatku należnego Urzędowi Skarbowemu i pierwsze
zwroty na konto Gminy Frombork. Z tego tytułu np. odzyskano kwotę ok. 24 tys. z tytułu
realizowanej w latach 2013 i 2015 budowy sieci wodno – kanalizacyjnej Osiedla Słonecznego, zaś
koszt instalacji nowego kotła w kotłowni miejskiej zmniejszył się o ponad 265 tysięcy zł.
Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy
Agnieszka Nawrot - Kopycińska
Frombork, 22 czerwca 2016
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