SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 25 listopada do 29 grudnia 2016 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we
Fromborku w dniu 24 listopada 2016 roku oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 24 listopada 2016 roku podjęto
16 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 8 uchwał, w trakcie realizacji jest 8 uchwał,
żadna uchwała nie została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
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Uchwała Nr XVI/170/16 z dnia 24 listopada 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.
Uchwała Nr XVI/171/16 z dnia 24 listopada 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 dnia 02.12.2016 roku, poz. 4838.
Uchwała Nr XVI/172/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego dnia 02.12.2016 roku, poz. 4839 i obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku.
Uchwała Nr XVI/173/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków
transportowych w 2017 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego dnia 02.12.2016 roku, poz. 4840 i obowiązuje
od dnia 01.01.2017 roku.
Uchwała Nr XVI/174/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty
miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku - uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego dnia 02.12.2016 roku,
poz. 4841 i obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku.
Uchwała Nr XVI/175/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej na
2017 rok - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego dnia 02.12.2016 roku, poz. 4842 i obowiązuje od dnia
01.01.2017 roku.
Uchwała Nr XVI/176/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała Nr XVI/177/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026 - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała Nr XVI/178/16 z dnia 24 listopada 2016 roku 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 - uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
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10. Uchwała Nr XVI/179/16 z dnia 24 listopada 2016 roku 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 - uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
11. Uchwała Nr XVI/180/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zalecenia stosowania
w 2017 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek
1 metra kwadratowego czynszu najmu netto za najem lokali i budynków użytkowych uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie w sposób
zwyczajowo przyjęty i obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku.
12. Uchwała Nr XVI/181/16 z dnia 24 listopada 2016 zalecenia stosowania w 2017 roku na
terenie miasta i gminy Frombork minimalnych wysokości cen gruntów netto stanowiących
podstawę do ustalenia czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów - uchwała weszła
w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie w sposób zwyczajowo przyjęty
i obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku.
13. Uchwała Nr XVI/182/16 z dnia 24 listopada 2016 wydania opinii związanej z uznaniem
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Frombork
za lasy ochronne - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
14. Uchwała Nr XVI/183/16 z dnia 24 listopada 2016 nadania nazwy ulicy dla drogi kategorii
publicznej gminnej położonej w miejscowości Niewiastowo oznaczonej według ewidencji
gruntów numerem 303/143, obręb Biedkowo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00038461/4 - uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego (data ogłoszenia 16.12.2016 roku, poz. 5205).
15. Uchwała Nr XVI/184/16 z dnia 24 listopada 2016 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.
16. Uchwała Nr XVI/185/16 z dnia 24 listopada 2016 wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy 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.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 9 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 71/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2. Nr 72/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC.
3. Nr 73/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku na dostawy, usługi
i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro.
4. Nr 74/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
5. Nr 75/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
środków transportowych na 2017 rok.
6. Nr 76/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
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Nr 77/2016 z dnia 28.12.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika
samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. obsługi kasy.
Nr 78/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy.
Nr 79/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń
podatku od towarów i usług VAT przez Gminę Frombork i jednostki budżetowe podległe
samorządowi gminnemu.
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25.11. uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Muzeum, spotkanie dotyczyło omówienia analizy
finansowej muzeum.
Chciałabym poinformować, że Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku znalazło się
wśród dziesięciu najlepszych muzeów w Polsce w rankingu opublikowanym przez
czasopismo "Wspólnota". W zestawieniu znalazły się placówki muzealne prowadzone
przez województwa i miasta wojewódzkie, których oferta przyciągnęła najwięcej
odwiedzających. Uplasowanie się Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, jednostki
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wśród dziesięciu najlepszych placówek muzealnych,
których oferty przyciągnęły najwięcej odwiedzających, z pewnością stanowi dla Dyrekcji oraz
całej załogi Muzeum źródło satysfakcji i dumy. To wielkie wyróżnienie, a zarazem promocja
dla naszego miasta. Bogata oferta Muzeum Mikołaja Kopernika sprawia, że liczba
odwiedzających je wciąż rośnie. W 2015 r. odnotowało wizyty prawie 170 tysięcy
zwiedzających.
08.12. brałam udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Dom Warmiński, spotkanie dotyczyło
podjęcia uchwał budżetowych oraz uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
stowarzyszenia.
16.12. na Fromborskim Rynku odbył się Wieczór Świąteczny. Wszystkim, którzy przyczynili
się do tego dzieła bardzo serdecznie dziękuję. Tego dnia odbyła się również wigilia
w Powiatowym Domu Dziecka.
18.12. byłam zaproszona do sołectwa Jędrychowo na spotkanie opłatkowe.
20.12. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Fromborskie, tematem
spotkania było podsumowanie roku 2016 oraz plany na 2017 r.
20.12. zostałam zaproszona do przedszkola na Jasełka.
W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy
do Urzędu Miasta i Gminy Frombork, na który wpłynęły 2 oferty, w tym 1 spełniająca
wymagania formalne został wybrany Pan Arkadiusz Paweł Wójcik zamieszkały w Braniewie.
02 grudnia 2016 została po raz drugi podsiana umowa z Kancelarią KPMZ.pl Załucki, Pliś
i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. w zakresie wykonywania w 2017 roku usług
doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej. Do wykonywania przedmiotu umowy
KANCELARIA wyznacza adwokata pana Marcina Wróbla.
28 grudnia 2016 roku Zarządzeniem nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork został
ogłoszony nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy.
Wymagane dokumenty można składać do dnia 12 stycznia 2017 roku do godz. 14.00.
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W ramach realizowanego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w konkursie
zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej animator naszego Orlika Pan
Paweł Osmański został laureatem wojewódzkim.
1. W związku z projektowaną przebudowa drogi wojewódzkiej 504 na odcinku Pogrodzie Braniewo Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przeprowadził konsultacje społeczne,
które odbyły się 5 grudnia w siedzibie Urzędu. Z uwagi na zakres proponowanych zmian
na terenie wsi Narusa, pracownik Urzędu pan Andrzej Szyszło przeprowadził 13 grudnia
dodatkowe spotkanie konsultacyjno - informacyjne w świetlicy wiejskiej w Narusie.
Wszystkich zainteresowanych sprawą przebudowy DW 504 zapraszam do zapoznania
się z jej szczegółami w referacie inwestycji.
2. Trwa sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji polegającej na kompleksowej
modernizacji energetycznej budynku przedszkola, MGOK i biblioteki we Fromborku.
Termin naboru wniosków upływa 30 stycznia 2017 r. Instytucją oceniającą wnioski
i przyznającą dofinansowania 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.
3. 21 grudnia wraz z moim zastępcą i kierownikiem referatu inwestycji spotkałam się
z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Panem Markiem Gróbarczykiem
w sprawie dofinansowania rekonstrukcji odwiertu wód geotermalnych. Spotkanie to było
efektem rozmów, jakie miałam okazję przeprowadzić z Panem Ministrem oraz Panem
Jarosławem Kaczyńskim podczas ich październikowej wizyty w Elblągu, dotyczącej
przekopu Mierzei Wiślanej i Zalewu. W trakcie spotkania mieliśmy okazję przedstawić
swoje stanowisko dokładnie i swobodnie, odpowiadając od razu na wszelkie pytania
Pana Ministra. Ponieważ jednocześnie czekamy na odpowiedź przedstawicielstwa UE
w Polsce w sprawie finansowania rekonstrukcji odwiertów ze środków RPO województwa
ustaliliśmy z Panem Ministrem, że jeśli do połowy stycznia nie dostaniemy odpowiedzi
lub jeśli będzie to odpowiedź negatywna, umówimy się na kolejne spotkanie, tym razem
z liczniejszą reprezentacją władz centralnych.
4. Zakończono realizację ostatnich inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r.:
wiaty w Nowych Sadłukach i podestu - sceny przy wiacie w Narusie. Oba obiekty
wykonał Zakład Usług Leśnych „Dąbrowa” z Płoskini.
INFORMACJA
z zawartych umów notarialnych dnia 23 listopada 2016 roku do dnia 20 grudnia 2016
roku.
W okresie tym:
1. Podpisano 2 umowy notarialne na sprzedaż:
- nieruchomości gruntowej o numerze 35 o powierzchni 100,00 m2 położonej
w miejscowości Krzywiec, obręb Krzywiec w celu polepszenia warunków
zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,
- na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 46,87 m2 posadowionego
w budynku nr 10 w miejscowości Biedkowo Osada.
Przygotowano również protokoły rokowań w zakresie sprzedaży udziału w 59/100 części
nieruchomości o numerze 2/22 o powierzchni 1333 m2 położoną w miejscowości Wielkie
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Wierzno z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami oraz
sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 posadowionego w budynku nr 12 we
Fromborku przy ul. Szkolnej.
2. Wydano dwie decyzje administracyjne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości o numerach:
- 230 o powierzchni 630,00 m2, obręb 6 Frombork przy ulicy Sadowej zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
- 12/20 o powierzchni 27,00 m2, obręb 7 Frombork zabudowanej budynkiem
garażowym.
3. Przygotowano do podpisania umowy najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Frombork w ilości 33 sztuki oraz wysłano je do najemców i dzierżawców
w celu ich podpisania.
4. Podjęto niezbędne działania w celu dokonania pielęgnacji i trzebieży drzew na działkach
o numerze 6/13 i 6/18, obręb nr 3 Frombork stanowiących grunty leśne Gminy Frombork
(tereny objęte obszarem uzdrowiskowym) oraz w zakresie usunięcia obumarłych drzew
z nieruchomości o numerze 91/15, obręb 6 Frombork (park miejski).
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 29 grudnia 2016
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