SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 23 lutego 2017 roku do 29 marca 2017 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 23 lutego 2017 roku oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 23 lutego 2017 roku podjęto
17 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 12 uchwał, w trakcie realizacji
jest 5 uchwał, żadna uchwała nie została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała Nr XVIII/202/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
na 2017 roku - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 02.03.2017 r., poz. 1046.
Wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok.
2. Uchwała Nr XVIII/203/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego
dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne - uchwała
weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego dnia 14.03.2017 r., poz.1194. Przekazano upoważnienie
Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.
3. Uchwała Nr XVIII/204/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
- uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4. Uchwała Nr XVIII/205/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo
i Frombork”, zabezpieczenia środków na realizację projektu „Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” oraz upoważnienia Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do realizacji projektu
„Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”
realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne,
Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług
społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
5. Uchwała Nr XVIII/206/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XVI/175/16 z dnia 24 listopada 2016 r. Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie opłaty
targowej na 2017 rok - uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Ogłoszono
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego dnia 02.03.2017 r.,
poz. 1047.
6. Uchwała Nr XVIII/207/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego o numerze 2 znajdującego
się w bloku mieszkalnym nr 39 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 2/21, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork
oraz na sprzedaż stosownego udziału w tej nieruchomości dla której Sad 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.
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7. Uchwała Nr XVIII/208/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz
LEOTERM Leszek Hak, 82-300 Elbląg, ul. Strażnicza 1, na okres dziesięciu
lat nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 17/2,
obręb 10 miasta Fromborka zabudowanej budynkiem miejskiej kotłowni na biomasę
o mocy cieplnej 6,5 MW o powierzchni użytkowej wynoszącej 1240,30 m2 wraz
z urządzeniami, sieciami i węzłami ciepłowniczymi zlokalizowanymi na terenie miasta
Fromborka oraz sprzętem mechanicznym dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00034521/5 - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Uchwała Nr XVIII/209/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia. Uchwała została przekazana skarżącemu.
9. Uchwała Nr XVIII/210/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej kontroli w zakresie przyznawania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Frombork od 2006 roku - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia. Uchwała została przekazana Komisji Rewizyjnej celem
przeprowadzenia kontroli.
10. Uchwała Nr XVIII/211/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie odwołania radnego
Zbigniewa Pietkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
we Fromborku - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty.
11. Uchwała Nr XVIII/212/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
12. Uchwała Nr XVIII/213/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty. Uchwała
została pozytywnie zaopiniowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
13. Uchwała Nr XVIII/214/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu wchodzącym w skład
Zespołu Szkół we Fromborku - uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą
obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.
14. Uchwała Nr XVIII/215/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
15. Uchwała Nr XVIII/216/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 30 stycznia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
w zakresie nieprawidłowych działań w kwestii przyznania lokalu z zasobu gminy uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty. Uchwała została przekazana skarżącemu. Uchwała została przekazana
skarżącym.
16. Uchwała Nr XVIII/217/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 27 stycznia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
w zakresie nieprzyznawania lokalu mieszkalnego oraz wyboru osób kierowanych do prac
interwencyjnych przekazanej według właściwości przez Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty. Uchwała została
przekazana skarżącemu. Uchwała została przekazana skarżącym.
17. Uchwała Nr XVIII/218/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 27 stycznia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
w zakresie nieprzyznawania lokalu mieszkalnego oraz wyboru osób kierowanych do prac
interwencyjnych przekazanej według właściwości przez Warmińsko - Mazurski Urząd
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Wojewódzki w Olsztynie - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty. Uchwała została przekazana skarżącym.
W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone 3 zarządzenia. Są to zarządzenia:
1. Nr 13/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola
"Gwiazdkowe Wzgórze" w Zespole Szkół we Fromborku oraz harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół
we Fromborku na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Frombork,
2. Nr 14/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
3. Nr 15/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania
z realizacji budżetu gminy Frombork za 2016 rok.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
25.02. uczestniczyłam w uroczystości 70- lecia oświaty we Fromborku, bardzo dziękuję
wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego święta.
Kolejne wyróżnienie Gminy Frombork
27.02. odbyła się w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie konferencja pn.
„Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.
Samorządowe spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników rankingu
zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, który od 13 lat powstaje
z rekomendacji komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Wyniki
rankingu prezentował i omawiał jego autor - prof. Eugeniusz Sobczak pracujący na Wydziale
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Prowadząc badania
i przygotowując ranking zespół prof. Sobczaka brał pod uwagę takie wskaźniki jak wydatki
majątkowe inwestycyjne, wydatki na transport, dochody własne gminy, liczbę podmiotów
gospodarczych, liczbę pracujących, liczbę osób bezrobotnych, napływ i odpływ ludności,
liczbę absolwentów szkół wyższych, odsetek radnych z wyższym wykształceniem, odsetek
ludności objętej wodociągami i kanalizacją oraz usługami oczyszczania ścieków.
Gmina Frombork w rankingu Zrównoważonego Rozwoju w kategorii gmin miejsko-wiejskich
w województwie Warmińsko-Mazurskim zajęła 8 miejsce. Wyróżnienie w imieniu samorządu
odebrałam z rąk Marszałka Marka Brzezina.
03.03. w Ostródzie odbył się pierwszy wojewódzki dzień sołtysa. Uroczystość była
zorganizowana przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Pana Marka
Gustawa Brzezina. Jak ważną rolę w życiu społecznym pełni sołtys świadczy tak liczna
obecność sołtysów z całego województwa. Z naszej gminy też nie zabrakło przedstawicieli.
Za co serdecznie państwu sołtysom dziękuję.
Na początku marca byłam u Pana starosty, pana marszałka oraz przedsiębiorców
prywatnych w celu pozyskania środków na samochód strażacki dla OSP Frombork. Już
dostaliśmy odpowiedź od starosty braniewskiego, że otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 10.000,00 zł.
15.03. uczestniczyłam w posiedzeniu rady zatrudnienia przy PUP w Braniewie. Było to
ostatnie posiedzenie rody, ponieważ kadencja obecnej rady wygasa w marcu 2017r.
16.03. brałam udział w konferencji zorganizowanej przez pana wojewodę Artura Chojeckiego
z minister oświaty panią Anną Zalewską. Konferencja była poświęcona wprowadzaniu
reformy oświatowej. Mieliśmy szansę zadawać pytania pani minister.
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Z inicjatywy samorządu dnia 17 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy we
Fromborku odbyło się spotkanie dotyczące planów przebudowy przez Urząd Morski w Gdyni
portu rybackiego we Fromborku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu
Morskiego, Rady Miejskiej, władz samorządowych oraz lokalni przedsiębiorcy. Pani Anna
Stelmaszyk – Świerczyńska Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds.
Technicznych zaprezentowała aktualną koncepcję przebudowy portu, która zakłada
kompleksowy remont nabrzeży z dostosowaniem do aktualnych standardów technicznych
oraz wprowadzenie rozwiązań zmniejszających ryzyko podtapiania portu w czasie cofki.
Z punktu widzenia interesu Gminy Frombork najistotniejsza jest planowana likwidacja
„wyspy” wewnątrz basenu portowego, co pozwoli na zwiększenie liczby miejsc
cumowniczych po stronie turystycznej portu. W chwili obecnej inwestor finalizuje sprawy
formalne i jesienią tego roku zamierza wystąpić o dofinansowanie projektu. W przypadku
pozytywnego rozstrzygnięcia przebudowa rozpoczęłaby się jesienią 2018 i trwała do końca
2019 r.
18.03. brałam udział w walnym zebraniu OSP Frombork, na którym przedstawiono
sprawozdania z działalności za ubiegły rok, uchwalano absolutorium dla zarządu oraz
przedstawiano plany na rok bieżący.
21.03. uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez pana marszałka Mirona Sycza.
Spotkanie dotyczyło ogłaszania konkursów z pieniędzy przeznaczonych na uzdrowiska.
W chwili obecnej na ponad 80 mln po pierwszym konkursie przyznano 7 mln do wydania
samorządowi województwa, pozostało ponad 70 mln. Gmina Frombork, jak i inne gminy,
zadeklarowały udział w konkursach dopiero po uzyskaniu pieniędzy na rekonstrukcję
odwiertu, ponieważ w innym przypadku nie ma zasadności sięgania po te pieniądze, gdyż
bez surowca nie można budować uzdrowiska.
23.03. byłam na spotkaniu z panem ministrem Markiem Gróbarczykiem w sprawie
pozyskania środków na rekonstrukcję odwiertu. Pan minister zaproponował działać
dwutorowo przez NFOŚiGW oraz przez pana wojewodę. Na spotkanie z panem wojewodą
jestem umówiona na przyszły tydzień.
24.03. i 25.03. uczestniczyłam w walnych zgromadzeniach OSP Jędrychowo i OSP Wielkie
Wierzno.
28.03. brałam udział w walnym zgromadzeniu wspólników oraz zarządu spółki. Celem
naszego zebrania było przedstawienie planu rzeczowo-finansowego spółki na rok 2017 oraz
podjęcie uchwał zgromadzenia wspólników.
29.03. gościłam pana Marcina Kuchcińskiego oraz pana Waldemara Królikowskiego
dyrektora zarządu dróg wojewódzkich. Głównym tematem spotkania była przebudowa drogi
504. Miałam okazję, aby przedstawić problem dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy.
Otrzymałam zapewnienie, że w przyszłym tygodniu pojawi się osoba, która dokona wizji
lokalnej na drogach wojewódzkich.
W dniach 17 i 29 marca br. odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Samą ideą konkursu jest popularyzowanie
wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności rozwija wśród dzieci i młodzieży znajomość
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
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Zgodnie z Regulaminem do etapu Powiatowego Konkursu, który odbędzie się 7 kwietnia br.
w BCK w Braniewie zakwalifikowało się po dwóch najlepszych uczestników z każdej grupy
wiekowej.
W wyniku rozgrywek finałowych etapu gminnego, kolejność zajętych miejsc przedstawiła się
następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowe):
Piotr Łukasik – I miejsce
Jakub Brzuziewski – II miejsce
Zofia Żakiewicz – III miejsce
Wyróżnienia: Paulina Malinowska, Jakub Urbanowicz, Kacper Gawłowski
II grupa wiekowa (gimnazja):
Jakub Urbanowicz – I miejsce
Wiktor Rogiński – II miejsce
Oskar Szyszka – III miejsce
Wyróżnienia: Oliwia Sienkiewicz, Jan Cichowlas
Mając na uwadze zadania, jakie na gminy nakłada ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt podpisano umowę na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom
bezdomnym oraz wolno żyjącym znajdującym się na terenie miasta i gminy Frombork,
a także porozumienie dotyczące interweniowania w sytuacji zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na terenie miasta i gminy Frombork z lecznicą weterynaryjną Starwet w Braniewie.
Gmina Frombork osiągnęła w 2016 r. wymagane Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami odpadów frakcji papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło
– na poziomie 38,71% przy wymaganych co najmniej 18%, a odpadów frakcji inne niż
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe na poziomie 82,59% przy wymaganych co
najmniej 42%. Osiągnięto również poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określony Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r., gdyż takie odpady nie były przekazywane na
składowisko. Powyższe dane ujęte są w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi, a następnie przekazywane do dnia 31 marca każdego
roku Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Komisja konkursowa 6 marca 2017 roku dokonała formalnej i merytorycznej oceny
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w ramach otwartego dnia 23 stycznia 2017 roku konkursu ofert na realizację zadań Gminy
Frombork w 2017 roku.
W ramach ogłoszonego konkursu 3 podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego złożyły łącznie 5 ofert. Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne i zostały
zakwalifikowane do oceny merytorycznej.
Po dokonaniu analizy ofert dofinansowanie na realizację zadań ze środków
publicznych otrzymują następujące podmioty:
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą
w Braniewie, ul. Kościuszki 111, Koło Terenowe we Fromborku, ul. Młynarska
14-530 Frombork - otrzymuje dofinansowanie na realizację zadania z zakresu:
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działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, tytuł zadania „Wesołe jest życie
staruszka”- kwota dotacji 1 500 zł (oferta nr 4), termin realizacji zadania: 30.09.2017 r.
– 30.10.2017 r., wkład własny osobowy 7,4%, wkład ze środków finansowych własnych
34,6%,
b) turystyka i krajoznawstwo, tytuł zadania „Piękna nasza Polska cała część dalsza IV” kwota dotacji 1 500 zł (oferta nr 5), termin realizacji zadania: 01.09.2017 r.– 30.09.2017
r., wkłady własny osobowy 11 %, wkład ze środków finansowych własnych 48%.
2. Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku ul. Braniewska 5A, 14-530 Frombork otrzymuje
dofinansowanie
na
realizację
zadania
z
zakresu
porządku
i bezpieczeństwa publicznego, tytuł zadania „Rok Jubileuszu OSP Frombork”
– kwota dotacji 4 000 zł (oferta nr 3), termin realizacji zadania: 01.03.2017 r. –
30.11.2017 r., wkład własny osobowy 61,60%, wkład ze środków finansowych własnych
6,68%.
3. Stowarzyszenie „Nasze Krzyżewo” Krzyżewo 8, 14-530 Frombork - otrzymuje
dofinansowanie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, tytuł zadania „Wakacje na sportowo II” – kwota dotacji 8 000 zł (oferta nr 1),
termin realizacji zadania: 01.06.2017 r. – 30.11.2017 r., wkład własny osobowy 20,63%.
a)

W wyniki oceny merytorycznej nie została zakwalifikowana do otrzymania dotacji
(oferta nr 2) złożona przez Stowarzyszenie „Nasze Krzyżewo” Krzyżewo 8, 14-530
Frombork na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, tytuł zadania „Święto Rolnika – Dożynki Gminne”. Złożona
oferta nie otrzymała minimalnej liczby punktów.
Informacja o przetargach
I. Ogłoszone przetargi na sprzedaż 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 ( piaty przetarg) oraz na
sprzedaż budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej 33,56 m2
posadowionego na działce o numerze 88 w miejscowości Jędrychowo (trzeci przetarg) nie
przyniosły rezultatu.
II. Przyniosły rezultaty następujące przetargi:
-

-

pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości o numerze 101/3, obręb 6 Frombork
stanowiącej parking przy ulicy Kopernika za cenę czynszu dzierżawy w stosunku
rocznym wynoszącym 11.770,00 złotych brutto.
pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości o numerze 24 o powierzchni 410,00 m2,
obręb 2 Frombork przy ulicy Błotnej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy za cenę
czynszu dzierżawy w stosunku rocznym wynoszącym 61,50 złotych brutto.

20 marca 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji inwestycji budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompa Bogdany - Frombork. W wyniku kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W Urzędzie Marszałkowskim trwa ocena wniosków termomodernizacyjnych, w tym
naszego, dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedszkola,
MGOK i biblioteki we Fromborku. Celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania
budynku na energię w każdej postaci poprzez gruntowną termomodernizację, wymianę
przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia na energooszczędne. W chwili
obecnej trwa etap poprawek formalnych, po którym nastąpi ocena merytoryczna wniosków.
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Na zakończenie postępowania instytucja pośrednicząca daje sobie pół roku tj. do końca lipca
br.
Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego oficjalną informację dotyczącą oceny
wniosków na inwestycje wodno – kanalizacyjne, w tym naszego wniosku o dofinansowanie
budowy kanalizacji we wsi Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki. Już na pierwszym etapie
oceny z 87 złożonych wniosków odrzucono 54. Z przykrością informuję, że nasz wniosek
także nie uzyskał dofinansowania z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych przez
projekt. Niestety dla nas punktacja w konkursie była dość specyficzna i premiowała
inwestycje obsługujące jak najwięcej osób prowadzone na terenach bardzo aktywnych
gospodarczo – np. sporo punktów można było otrzymać za ilość przedsiębiorstw na terenie
gminy, liczoną w setkach (minimum 200) Punktowano też dodatkowo inwestycje dotyczące
jednocześnie wodociągu i kanalizacji, a nawet powiązanie inwestycji z siecią
szerokopasmowego Internetu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odrzucił
nasz wniosek o dofinansowanie Modernizacji Sieci Cieplnej Fromborka. Ponieważ
powodem odrzucenia wniosku były trzy uchybienia formalne takiej rangi jak podpis zastępcy
Skarbnika
zamiast
Skarbnika,
złożony
z
uwagi
na
pobyt
Skarbnika
w szpitalu, niezwłocznie wnieśliśmy protest. W odpowiedzi WFOŚiGW z jednego zarzutu się
wycofał, ale dwa podtrzymał. Co najistotniejsze w rozbudowanym piśmie przekazano nam
informację, że nasz wniosek nawet mimo uwzględnienia protestu w całości, zostałby
odrzucony na etapie oceny merytorycznej. W uzasadnieniu przedstawiono orzecznictwo
unijne stwierdzające, że udzielenie nam pomocy w taki sposób jaki wnioskowaliśmy
stanowiłoby nieuzasadnioną pomoc publiczną dla przedsiębiorcy i jeśli chcemy składać
wniosek jeszcze raz trzeba go głęboko zmodyfikować. Ponieważ takie podejście obniża
zdecydowanie wielkość możliwego dofinansowania, w celu osiągnięcia zakładanego efektu
konieczne jest większe zaangażowanie finansowe dzierżawcy. W chwili obecnej trwają prace
nad nowym modelem finansowania inwestycji. Jeśli zostanie on wypracowany złożymy nowy
wniosek do końca kwietnia br.
Z przyjemnością informuję Państwa o pozytywnym zakończeniu batalii, jaką
prowadziłam od lipca 2015 r. w sprawie odsetek od zaliczki przekazanej gminie
w związku z podpisaniem umowy na Chatę Rybacką we Fromborku. Po dwudziestu
miesiącach walki nasza argumentacja znalazła uznanie i decyzją Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ta całkowicie nieuzasadniona należność została
w całości umorzona. Wszystkim wspierającym mnie w tej walce w jakikolwiek sposób
pracownikom i mieszkańcom serdecznie dziękuję, pozostałych proszę, by na przyszłość,
z oceną czyjejś pracy poczekali do jej zakończenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 29 marca 2017
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