SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 23 czerwca do 22 września 2016 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we
Fromborku w dniu 22 czerwca 2016 roku oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 22 czerwca 2016 roku podjęto
11 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 8 uchwał, w trakcie realizacji są 2 uchwały,
w tym 1 uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała Nr XIV/147/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
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.
2. Uchwała Nr XIV/148/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok – uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 28 czerwca 2016 roku pod
poz. 2592 oraz weszła w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała Nr XIV/149/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Frombork – uchwała została unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr
PN.4131.291.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
4. Uchwała Nr XIV/150/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
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 została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu
15 lipca 2016 roku pod poz. 2961 i obowiązuje 14 dnia od dnia ogłoszenia.
5. Uchwała Nr XIV/151/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Frombork – uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu15 lipca 2016
roku pod poz. 2962 i obowiązuje 14 dnia od ogłoszenia.
6. Uchwała Nr XIV/152/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 35, obręb Krzywiec, Frombork, dla której Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00033824/2 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty i jest w trakcie realizacji - ogłoszony przetarg.
7. Uchwała Nr XIV/ 153/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na
kolejny okres do 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.
8. Uchwała Nr XIV/154/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów
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dzierżawy na kolejny okres do 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.
9. Uchwała Nr XIV/155/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie i likwidację Komunalnego Związku Gmin
Nadzalewowych w Elblągu – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została
opublikowana w sposób zwyczajowo przyjęty i jest w trakcie realizacji.
10. Uchwała Nr XIV/156/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia zasad i trybu pracy oraz powołania składu Kapituł Honorowych
Wyróżnień Miasta Fromborka – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
11. Uchwała Nr XIV/157/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej we Fromborku – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została podana do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 14 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 47/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2. Nr 48/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz na stanowiska
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Nr 49/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze
stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej.
4. Nr 50/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wyznaczenia członka Komisji
Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na
dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.
5. Nr 51/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości
w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.
6. Nr 52/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania
z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy
Frombork”.
7. Nr 53/2016 z dnia 26 lipca 3016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
8. Nr 54/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji
i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
9. Nr 55/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2016
z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
10. Nr 56/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
11. Nr 57/2016 z dnia16 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw
wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Frombork.
12. Nr 58/2016 z dnia18 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika
samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej.
13. Nr 59/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania
z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2016 roku.
14. Nr 60/2016 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
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Panie i Panowie Radni
Szanowni Państwo
Na XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 22 czerwca 2016 roku
podjęto 11 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 8 uchwał, w trakcie realizacji są
2 uchwały, w tym 1 uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
Wykaz został przesłany Państwu na e-Radę. Natomiast sołtysom został przekazany w formie
papierowej przed rozpoczęciem sesji.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 14 zarządzeń. Wykaz zarządzeń
został przesłany Radnym oraz Sołtysom w takiej samej formie jak informacja z realizacji
uchwał.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
23.06.2016 r. uczestniczyłam w uroczystym pożegnaniu klasy VI szkoły podstawowej
i III klasy gimnazjum w Zespole Szkół we Fromborku.
24.06.2016 r. uczestniczyłam w zakończeniu roku przedszkolnego w Przedszkolu
"Gwiazdkowe Wzgórze".
25.06.2016 - brałam udział w XI Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarniczych Rzeczypospolitej Polskiej we Fromborku. Na zjeździe został wybrany
zarząd Związku oraz przedstawiciele do zarządu powiatowego. Ponadto na zjeździe został
wybrany nowy Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych
Rzeczypospolitej Polskiej we Fromborku. Stanowisko Komendanta objął Pan Damian
Krasiński.
27.06.2016 r. - uczestniczyłam w posiedzeniu stowarzyszenia "Dom Warmiński" w Lidzbarku
Warmińskim. Tematem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania za
2015 rok z realizacji zadań stowarzyszenia.
27.06.2016 r. uczestniczyłam w Międzynarodowym Zjeździe Strażaków we Fromborku.
W Zjeździe uczestniczył m.in. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie - Mirosław Hołubowicz.
30.06.2016 brałam udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Tematem
posiedzenia było omówienie stanu bezrobocia na terenie powiatu braniewskiego.
01.07.2016 r. uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin
Nadzalewowych w Elblągu. Porządek posiedzenia obejmowała kwestie dotyczące likwidacji
związku.
02.07.2016 r. uczestniczyłam w Pikniku Strażackim we Fromborku. Celem pikniku było
przeprowadzenie zbiórki publicznej na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Zebrano kwotę
ok. 4.200,00 złotych. Głównym organizatorem Pikniku była OSP z Fromborka.
02.07.2016 r. brałam udział w VII Międzynarodowych Regatach o Puchar Trzech
Marszałków.
04.07.2016 r. odbyłam spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Braniewie w spawie
organizacji we Fromborku Święta Policji.
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06.07.2016 r. odbyłam spotkanie z zarządami nieruchomości, radnymi i sołtysami w sprawie
systemu gospodarowania odpadami.
13.07.2016 r. odbyłam spotkanie z koordynatorem Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji
Warmińskiej w sprawie pobytu młodzieży w dniach 21-22.07.2016 r. we Fromborku.
13.07.2016 r. gościłam Nadleśniczego Nadleśnictwa Zaporowo w sprawie gospodarki leśnej
w kontekście uzdrowiskowym.
15.07.2016 r. uczestniczyłam w obchodach 97 Rocznicy Powstania Policji Państwowej
we Fromborku.
16.07.2016 r. uczestniczyłam w dniu ekologicznym zorganizowanym przez Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło we Fromborku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
16.07.2016 r. uczestniczyłam w Dniach Bogdan.
18.07.2016 r. uczestniczyłam w seminarium "Wielofunkcyjna gospodarka leśna
w kontekście uzdrowiskowym" w Olsztynie. Podczas seminarium były omawiane problemy
występujące w procesie tworzenia uzdrowiska. W seminarium uczestniczył Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.
18.07.2016 r. uczestniczyłam w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”. Na zebraniu zostały podjęte uchwały związane
z funkcjonowaniem LGD.
21 i 22.07.2016 r. uczestniczyłam w spotkaniu z młodzieżą przybyłą do Fromborka w ramach
Światowych Dni Młodzieży.
23.07.2016 r. uczestniczyłam w Dniach Biedkowa.
29.07.2016 r. uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym wizji rozwoju województwa
w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczył
wicepremier Mateusz Morawiecki. Miałam okazję oficjalnie zadać premierowi pytanie
o możliwość dofinansowania naszego odwiertu ze środków ministerstwa rozwoju, zwracając
jednocześnie uwagę, że nie tylko przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, uzdrowisko różnić
się od dużego przedsiębiorstwa nie będzie. W odpowiedzi otrzymałam zapewnienie
zorganizowania spotkania władz Fromborka z władzami Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
30.07.2016
r.
w Nowej Pasłęce.

brałam

udział

w

XIV

Międzynarodowych

Regatach

01.08.2016 r. uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”. Tematem zebrania było omówienie
harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
12.08.l2016 r. uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym określenia możliwości
dofinansowania rekonstrukcji odwiertu wód podziemnych dla działalności uzdrowiskowej
w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczył
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
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17.08.2016 r. uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym omówieniu zmian oświatowych
w Ratuszu Miejskim w Tolkmicku.
30.08.2016 r. uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Tematem
posiedzenia było omówienie stanu bezrobocia na terenie powiatu braniewskiego.
31.08.2016 r. odbyłam spotkanie z Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania
na rekonstrukcje odwiertu. Otrzymałam ostateczną odpowiedź, że ze środków NFOŚiGW
dofinansowane mogą być tylko inwestycje odwiertowe związane z geotermią - wykonywanie
odwiertów do celów balneologicznych i rekreacyjnych nie ma szans na dofinansowanie.
03.09.2016 r. uczestniczyłam w 59 Międzynarodowych Regatach Żeglarskich "Fromborska
Jesień".
03.09.2016 r. uczestniczyłam w między sołeckim turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork. W turnieju uczestniczyły grupy z Sołectwa Baranówka
oraz Sołectwa Biedkowo.
05.09.2016 r. uczestniczyłam w uroczystej zbiórce, podczas której podinsp. Edward
Szydłowski otrzymał rozkaz o objęciu stanowiska Komendanta Powiatowej Policji
w Braniewie.
08.09.2016 r. uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym Małego Ruchu Granicznego
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Na spotkaniu zostały omówione wątpliwości związane
z jak to nazwano czasowym wstrzymaniem działania umowy o ruchu przygranicznym.
Jednocześnie Wojewoda Warmińsko-Mazurski nie był w stawnie udzielić odpowiedzi, kiedy
i czy w ogóle zostanie odwieszony MRG.
10.09.2016 r. uczestniczyłam w Bemowiźnie w dożynkach powiatowych.
14.09.2016 r. gościłam w Urzędzie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Elblągu
w sprawie omówienia dotychczasowej współpracy.
15.09.2016 r. gościliśmy gimnazjalistów z ZS we Fromborku. Uczniowie przyszli do Urzędu
w celu zapoznania się ze specyfiką pracy Burmistrza, Rady oraz Urzędu.
18.09.2016 r. uczestniczyłam w dożynkach gminnych w Krzywcu.
Organizatorami
tegorocznych dożynek był Urząd, Sołectwo Krzywiec oraz MGOK we Fromborku.
07 lipca 2016 roku zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Frombork został
ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej. W wyniku
przeprowadzonego naboru, na który wpłynęły 4 oferty, w tym 3 spełniające wymagania
formalne zakończenie procedury nastąpiło z wynikiem pozytywnym. Stanowiska objęła Pani
Justyna Kruk.
Od 3 sierpnia 2016 roku w Urzędzie prowadzona jest kontrola kompleksowa
gospodarki finansowej. Kontrolę przeprowadza Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
Przewidywany termin zakończenia kontroli to 28.09.2016 r.
W dniach 10-12 sierpnia 2016 roku zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę
kompleksową w zakresie realizacji spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy
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w rodzinie. W ocenie zespołu kontrolującego nastąpiła znacząca poprawa kontrolowanej
działalności.
W okresie od 13 do 16 września 2016 roku w Urzędzie na stanowisku ds. ochrony
środowiska została przeprowadzona, przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska - Delegatura w Elblągu, kontrola w zakresie przestrzegania przepisów
ustawy o odpadach oraz w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor
nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Frombork.
Trwa przygotowywanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie inwestycji
pn. Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej we Fromborku. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Olsztynie przesunął termin naboru wniosków o dofinansowanie
w interesującej nas branży na październik 2016 r., W związku z takim harmonogramem
działań Funduszu potwierdzają się informacje, jakie przedstawiałam Państwu w czerwcu br.,
że nie ma możliwości przeprowadzenia żadnych robót budowlanych, w tym przyłączeń
nowych odbiorców przed zimą 2016/2017. Wszelkie tego typu prace planujemy na lata 20172018.
Sporządzono dokumentację kompleksowej modernizacji budynku przedszkola
we Fromborku. W chwili obecnej przygotowujemy się do sporządzenia Studium
Wykonalności i wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Termin
naboru wniosków przewidywany jest na grudzień br.
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
2016-2026. W najbliższym czasie wykonawca obu dokumentów przedstawi Państwu efekty
swojej dotychczasowej pracy. Przypomnę, że 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.
Podpisaliśmy porozumienie z Gminą Tolkmicko, którego przedmiotem jest
opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego
brzegu Zalewu Wiślanego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W założeniu ma
to być dokument, który pokaże władzom województwa, że gminy nadzalewowe mają spójną
wizję rozwoju południowego brzegu Zalewu Wiślanego. Tego typu strategia opracowana dla
Krainy Wielkich Jezior walnie przyczyniła się do ułatwienia tamtejszym samorządom sięganie
po środki unijne dostępne w ramach RPO woj. Warmińsko – mazurskiego.
Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie możliwości
objęcia dofinansowaniem fromborskiego odwiertu wód geotermalnych w ramach działania
6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa. Niestety jest to stanowisko negatywne - poinformowano
nas, że na dofinansowanie tego typu inwestycji nie wyraziła zgody Unia Europejska.
Ponieważ, co podnosimy w każdym oficjalnym wystąpieniu, jest to skrajnie nielogiczne i kłóci
się z celem całego działania 6.2.1., w ramach którego można finansować np. urządzanie
terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji
rekreacyjnych i leczniczych, parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki, kinezyterapeutyczne,
skwery, pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy
leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi,
przygotowujemy wystąpienie do przedstawicielstwa UE w Polsce z prośbą o wyjaśnienia
i ew. zmianę wybitnie szkodliwego stanowiska. Dość powiedzieć, że dotychczas gminy
uprawnione do występowania o środki na uzdrowiska złożyły wnioski na łączną sumę
27 mln zł, zaś zarezerwowanych jest na ten cel 83,5 mln.
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INFORMACJA
z zawartych umów notarialnych i odbytych przetargów za okres od dnia 22 czerwca
2016 roku do dnia 21 września 2016 roku
W ww. okresie:
I.
Podpisano umowę notarialną na sprzedaż nieruchomości o numerze 6/10 o powierzchni
19 m2, obręb 7 Frombork przy ul. Osiedle Słoneczne z przeznaczeniem na zabudowę
garażową.
II.
Ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:
- gruntowych o numerach 24/2 i 197/1 o łącznej powierzchni 1170 m2, obręb nr 4
Frombork przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną ( trzeci przetarg),
- budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej 33,56 m2
posadowionego na działce o numerze 88 w miejscowości Jędrychowo (drugi
przetarg),
- sprzedaż nieruchomości o numerze 35 o powierzchni 100 m2 w miejscowości
Krzywiec z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania jednej
z sąsiednich nieruchomości pierwszy przetarg).
III.

Podpisano z nabywcami protokoły rokowań stanowiącymi podstawę do zawarcia umów
notarialnych na sprzedaż następujących nieruchomości:
- 1/5 o powierzchni 19 m2, obręb 7 Frombork przy ul. ZHP zabudowanej budynkiem
garażowym stanowiącym własność nabywcy,
- 140, 141/2 i142/2 o ogólnej powierzchni 329,00 m2, obręb 4 Frombork przy
ul. Ogrodowej wraz ze sprzedażą posadowionego na tych działkach budynku
użytkowego o powierzchni 105,94 m2,
- 2/2, 2/3, 2/4 i 2/5 o ogólnej powierzchni 6164 m2, obręb 6 Frombork przy ul. Portowej
na rzecz użytkownika wieczystego w celu zawarcia umowy notarialnej przedwstępnej
stanowiącej podstawę do wystąpienia do właściwego ministra o zgodę na ich
sprzedaż.

IV.

Naliczano w stosunku miesięcznym osobom korzystającym z portu we Fromborku opłaty
przystaniowe i pasażerskie.
Zastępca Burmistrza
Agnieszka Nawrot-Kopycińska

Frombork, 22 września 2016
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