SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 23 września do 24 listopada 2016 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 22 września 2016 roku oraz zarządzeń wprowadzonych
w okresie międzysesyjnym.
Na XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 22 września 2016 roku podjęto
12 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 7 uchwał, w trakcie realizacji jest 5 uchwał,
w tym część jednej uchwały została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała Nr XV/158/16 z dnia 22 września 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 XV/159/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na
2016 rok – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 26 września 2016 roku pod
poz. 3736.
3. Uchwała Nr XV/160/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Frombork – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 17 października 2016 pod poz. 3998
i weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia
13 października 2016 roku stwierdzono nieważność § 2 uchwały.
4. Uchwała Nr XV/161/16 z dnia 22 września 2016 w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku”, zabezpieczenia
środków na realizację projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku”
oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Fromborku do realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we
Fromborku” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie
społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie",
Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
5. Uchwała Nr XV/162/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Frombork
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 4 października
2016 roku pod poz. 824 i weszła w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.
6. Uchwała Nr XV/163/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, części działek o numerach: 6, 7, 33 –
uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
7. Uchwała Nr XV/164/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
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Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działka nr 2/3 – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
8. Uchwała Nr XV/165/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości udziału
w nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze
2/22, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00027437/7 –
uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
9. Uchwała Nr XV/166/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 znajdującego się
w budynku mieszkalnym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 109/14, obręb Ronin, gmina Frombork, dla
której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze EL1B/ 00016762/4 oraz na sprzedaż udziałów w 27/100 części
w nieruchomości i budynku gospodarczym – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
10. Uchwała Nr XV/167/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Miasta i Gminy
Frombork nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach
123/21 i 123/25, obręb Krzyżewo, gmina Frombork, dla których Sąd Rejonowy
w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00014986/6 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
11. Uchwała Nr XV/168/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 303/143, obręb Biedkowo,
gmina Frombork, stanowiącej własność Miasta i Gminy Frombork, dla której Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr EL1B/00038461/4 do kategorii drogi gminnej wraz z ustaleniem jej przebiegu –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego w dniu 25 października 2016 roku pod poz. 4099 i weszła w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia.
12. Uchwała Nr XV/169/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork – uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu
19 października 2016 roku pod poz. 4036 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 9 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 61/2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2017 rok.
2. Nr 62/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
3. Nr 63/2016 z dnia 4 października 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
organizacyjnego udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz
sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Frombork.
4. Nr 64/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3
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5.

6.
7.
8.
9.

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Nr 65/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy drodze publicznej kategorii gminnej
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 303/143 w miejscowości
Niewiastowo, obręb Biedkowo, gmina Frombork.
Nr 66/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
Nr 67/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
Nr 68/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy.
Nr 69/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork
na 2017 rok.
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07.10.2016 roku uczestniczyłam w obchodach Święta 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii
Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie.
12.10. w Elblągu odbyła się konferencja dotycząca przekopu Mierzei Wiślanej. Podczas tego
spotkania miałam okazję wyrazić swoją opinię na temat tego przedsięwzięcia, możliwości
rozwoju terenów nadzalewowych i jednocześnie przedstawić problem, z jakim od lat boryka
się Frombork, czyli pozyskania środków na rekonstrukcję odwiertu samemu prezesowi Panu
Jarosławowi Kaczyńskiemu. Po dość długiej rozmowie Pan prezes obiecał pomoc w tej
sprawie. Po 28.11. mam mieć spotkanie z osobami, które mają zająć się naszą gminą.
16.10. w naszej Archikatedrze odbył się Ingres nowego biskupa Józefa Górzyńskiego. Z tej
okazji przypadł mi ogromny zaszczyt powitać jako burmistrz nowego arcypasterza.
25.10. w Tolkmicku odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków
z programu Polska-Rosja.
28.10. w Zespole Szkół odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.
28.10. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbyła się uroczysta gala, na której
przedstawiono zwycięzców dwóch prestiżowych plebiscytów: "Inwestycja Roku 2015" oraz
"TAK czy NIE dla władzy". W kategorii "Inwestycje w rozwój kultury i edukacji" na
drugim miejscu znalazła się nasza fromborska inwestycja "Rewitalizacja obszaru Starego
Miasta we Fromborku". Zaszczytną nagrodę odebrała Burmistrz Miasta i Gminy
Frombork Małgorzata Wrońska.
W gronie laureatów w kategorii "Radny miejski" na drugim miejscu znalazł się radny Rady
Miejskiej we Fromborku Zbigniew Pietkiewicz.
04.11 uczestniczyłam w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania, spotkanie dotyczyło konkursów,
jakie będą ogłaszane w najbliższej przyszłości i o jakie środki może aplikować gmina.
10.11. w naszej gminie odbyły się uroczystości związane z 98 rocznicą odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
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07.10.2016 roku pracownik Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Braniewie przeprowadził
kontrolę cmentarza komunalnego we Fromborku. Przedmiot kontroli - przestrzeganie
wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych. W wyniku kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości.
08.11.2016 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Frombork został ogłoszony
konkurs na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy. Termin składania wymaganych
dokumentów upływa 25 listopada 2016 roku (godz. 14.00).
INFORMACJA
z zawartych umów notarialnych i odbytych przetargów za okres od dnia 22 września
2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku.
W okresie tym:
I.
-

Podpisano 2 umowy notarialne na sprzedaż:
nieruchomości o numerze 1/5 o powierzchni 19 m2, obręb 7 Frombork przy ul. ZHP
zabudowanej budynkiem garażowym stanowiącym własność nabywcy,
nieruchomości o numerach 140, 141/2 i 142/2 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.

II.

Podpisano wstępną umowę notarialną na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
nieruchomości gruntowych o numerach 2/2, 2/3, 2/4 i 2/5 o ogólnej powierzchni 6164 m2,
obręb 6 Frombork przy ul. Portowej. Umowa ta jest niezbędna do czynności związanych
z wystąpieniem do Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na ich sprzedaż. Pismo
w tej wprawie wraz z wymaganymi dokumentami wysłano do Ministra w dniu 03.10.2016
roku.

III.

Przygotowano dokumenty do podpisania w dniu 30 listopada 2016 roku dwóch umów
notarialnych na sprzedaż:
- nieruchomości gruntowej o numerze 35 o powierzchni 100 m2 w miejscowości
Krzywiec,
- na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 posadowionego w budynku nr 10
w miejscowości Biedkowo Osada.

Przygotowano również dokumenty w zakresie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego nr 7 posadowionego w budynku nr 12 w Fromborku przy ul. Szkolnej oraz
nieruchomości gruntowej o numerze 2/22 o powierzchni 1333 m2 położonej w miejscowości
Wielkie Wierzno.
IV.

Ogłoszone 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),
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budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej 33,56 m2
posadowionego na działce o numerze 88 w miejscowości Jędrychowo (drugi
przetarg),
nie przyniosły rezultatów.
-

1. 19 października br. złożyłam wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. Modernizacja
Miejskiej Sieci Ciepłowniczej we Fromborku. Instytucją oceniającą wnioski i przyznającą
do finansowania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Inwestycja ma na celu likwidację niskiej emisji poprzez modernizację
wyeksploatowanej kotłowni miejskiej i rozbudowę sieci ciepłowniczej połączoną
z przyłączaniem nowych odbiorców ciepła w szczególności fromborskiego szpitala.
Wyników konkursu spodziewamy się na początku przyszłego roku.
2. 18 listopada br. złożyłam wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków Wielkie Wierzno – Nowe Sadłuki.
Instytucją oceniającą wnioski i przyznającą do finansowania jest Urząd Marszałkowski
w Olsztynie. Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w tych dwóch
wsiach poprzez budowę całkowicie nowej sieci kanalizacyjnej z przepompowniami oraz
lokalną oczyszczalnią ścieków. System ten nie będzie w żaden sposób połączony
z systemem obsługującym Frombork, Bogdany i Narusę. Tu także spodziewamy się
wyników na początku przyszłego roku.
3. Wybraliśmy wykonawcę Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie modernizacji
energetycznej budynku przedszkola we Fromborku. Termin naboru wniosków nie został
jeszcze ogłoszony, ale jest planowany na grudzień br. Instytucją oceniającą wnioski
i przyznającą do finansowania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania
budynku na energię w każdej postaci poprzez gruntowną termomodernizację, wymianę
przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia na energooszczędne.
4. Skierowałam oficjalne pismo do przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
w sprawie niemożności finansowania rekonstrukcji odwiertu wód leczniczych ze środków
warmińsko – mazurskiego RPO. Przypomnę Państwu, że chodzi tu o oficjalne
stanowisko Pana Marszałka, który odmawia przedmiotowego dofinansowania
argumentując, ze nie ma na nie zgody Unii Europejskiej.
5. Podpisałam umowy na wykonanie wiaty rekreacyjnej w Nowych Sadłukach oraz podestu
z meblami plenerowymi przy wiacie w Narusie. Oba obiekty wykona Zakład Usług
Leśnych „Dąbrowa” z Płoskini.
6. Zakończyły się remonty dwóch mieszkań komunalnych w Bogdanach. Jedno z nich ma
już docelowe przeznaczenie – eksmisja z mieszkania SM Zatoka, drugie, docelowo także
przeznaczone do celów eksmisji, zostanie tymczasowo wykorzystane jako lokal
zastępczy na czas koniecznego remontu w innym lokalu komunalnym.
7. Wykonaliśmy remont odcinka drogi gminnej we wsi Wielkie Wierzno. Zapewni to godne
warunki dojścia do domu mieszkańcom ostatnich budynków w kierunku Rucianki.
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8. Dostarczyliśmy do sołectw blisko 180 ton kruszonego betonu z przeznaczeniem na
remonty dróg gminnych. Remonty te, godnie z deklaracjami sołtysów, są lub będą
przeprowadzane siłami własnymi sołectw.
9. Trwa wymiana wrót garażowych remizy OSP Frombork w związku z niespełnianiem
przez wrota istniejące norm dot. wymiarów co powoduje ograniczenia w parkowaniu
samochodów ciężarowych. Udziałem gminy jest wykonanie części budowlanej wymiany,
zaś wrota wraz z montażem zapewnia Państwowa Straż Pożarna.
10. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przychylił się do moich wniosków o zapewnienie
cywilizowanych warunków wsiadania i wysiadania z autobusów w Jędrychowie i wykonał
platformy przystankowe. W miarę możliwości postaramy się wyposażyć Jędrychowo
i wcześniej wykonane zatoki w Krzyżewie w wiaty przystankowe.
11. Wymieniono uszkodzone wyładowaniem elektrostatycznym elementy monitoringu
obejmującego swoim zasięgiem teren boiska sportowego ORLIK, plac zabaw NIVEA
oraz plac zabaw przy ulicy Portowej. Nowe wyposażenie ma zdecydowanie lepsze
parametry i zapewnia nowe możliwości. Całkowity koszt zostanie w całości pokryty
z ubezpieczenia, jakim objęty jest UMiG we Fromborku. Warto zauważyć, że w związku
z zastosowaniem najnowszych technologii, cechujących się wysoką kompatybilnością
miedzy różnymi systemami monitoringu, łatwiejsza stanie się dalsza rozbudowa
miejskiego monitoringu Fromborka. Skuteczność monitoringu wizyjnego w walce
z przestępczością nie budzi żadnych wątpliwości, a powyższe działania zdecydowanie
wpłyną na poprawę poziomu bezpieczeństwa.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Małgorzata Wrońska
Frombork, 24 listopada 2016
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