SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 31 maja 2017 roku do 28 czerwca 2017 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 31 maja 2017 roku oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 31 maja 2017 roku podjęto
9 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 6 uchwał, w trakcie realizacji
są 3 uchwały, żadna uchwała nie została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała nr XX/224/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian budżecie
na 2017 rok - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 2641
z dnia 08.06.2017 roku. Wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok;
2. Uchwała nr XX/225/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego pod poz. 2836 z dnia 28.06.2017 r.;
3. Uchwała nr XX/226/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia;
4. Uchwała nr XX/227/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji służących zaopatrzeniu
w wodę oraz sposobu jej rozliczania - Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwie Warmińsko –
Mazurskiego pod poz. 2642 z dnia 08.06.2017 r.;
5. Uchwała nr XX/228/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia części dotacji
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;
6. Uchwała nr XX/229/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały
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.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego pod poz. 2751 z dnia 20.06.2017 r.;
7. Uchwała nr XX/230/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego
lub częściowego zwolnienia od opłat, a także ich pobierania - Uchwała wchodzi w życie
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po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego;
8. Uchwała nr XX/231/17 z dnia 31 maja 2017 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;
9. Uchwała XX/232/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
o numerze 12 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 10 posadowionym
na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 106/1,
obręb Biedkowo, gmina Frombork, na sprzedaż stosownego udziału w tej
nieruchomości oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie
przynależnym do lokalu, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00017930/0 - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 5 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 22/2017 z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska,
2. Nr 23/2017 z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
urzędnicze stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej,
3. Nr 24/2017 z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
4. Nr 25/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2016 rok,
5. Nr 26/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu MiejskoGminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2016 rok.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
02.06. gościłam przedstawicieli urzędu wojewódzkiego. Celem wizyty było wstępne omówienie
planu szkolenia z obrony cywilnej, które mają się odbyć we wrześniu tego roku we Fromborku.
13.06. uczestniczyłam w walnym zebraniu stowarzyszenia Dom Warmiński w Lidzbarku
Warmińskim. Spotkanie dotyczyło podjęcia niezbędnych do dalszego, prawidłowego działania
uchwał oraz udzielenia absolutorium zarządowi.
16.06. brałam udział w turnieju miast kopernikańskich w Toruniu.
19.06. brałam udział w spotkaniu dotyczącym organizacji 50 festiwalu organowego, który
rozpocznie się już w najbliższą niedzielę tj. 02.07.
19.06. gościłam przedstawicieli kancelarii prawnej, która świadczy usługę prawną w urzędzie.
20.06. uczestniczyłam w uroczystym zakończeniu roku przedszkolnego.
22.06. brałam udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla klas III gimnazjum.
Podczas tego apelu zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu 8 wspaniałych. Jest
to piękna inicjatywa, którą należy podtrzymywać i doceniać młodych ludzi za ich
bezinteresowne zaangażowanie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję.
22.06. odbyło się spotkanie z komendantem powiatowej straży pożarnej. Spotkanie dotyczyło
spraw związanych z zakupem nowego samochodu dla OSP Frombork.
23.06. odbyło się zakończenie roku szkolnego.
28.06. uczestniczyłam w walnym zgromadzeniu wspólników w spółce wodociągi fromborskie
sp. z.o.o. Zebranie dotyczyło podjęcia niezbędnych do dalszego, prawidłowego działania
uchwał oraz udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej oraz dyrektorowi.
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07 czerwca 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku została umieszczona informacja o naborze na
stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska. Termin składania ofert był do dnia 21 czerwca
do godziny 9.00. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.
ochrony środowiska, na który wpłynęły 3 oferty, w tym 2 spełniające wymagania formalne
Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru najlepszego kandydata w osobie Pana Grzegorza
Adamowicza zamieszkałego we Fromborku.
07 czerwca 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku została umieszczona informacja o naborze na
stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej. Termin składania ofert był do dnia 21
czerwca do godziny 9.00. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej, na który wpłynęły 3 oferty, w tym 1 spełniająca
wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru najlepszego kandydata w osobie
Pani Bernadety Bożeny Gajewskiej zamieszkałej we Fromborku.
W ramach ogłoszonego 9 maja 2017 roku konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dofinansowanie otrzymuje
podmiot Stowarzyszenie „Nasze Krzyżewo” Krzyżewo 8, 14-530 Frombork, tytuł zadania
„Święto Rolnika – Dożynki Gminne”. Termin realizacji zadania od 1 lipca 2017 roku 2017 r.
do 30 listopada 2017 roku.
Podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokumentacji plaży miejskiej z terenem
rekreacyjnym, budynkiem gastronomiczno – gospodarczym, instalacjami, oświetleniem
i dojazdem. Koszt dokumentacji 49 320 zł brutto, termin wykonania 29 października 2017 r.
Zaplanowaliśmy ustawienie wiat przystankowych w Jędrychowie – jedna, w kierunku
Fromborka, oraz w Krzyżewie, przy drodze wojewódzkiej, na obu przystankach. Mamy ofertę
wykonawcy oraz zgodę właściciela terenu – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Po
zakończeniu spraw formalnych umówimy z wykonawcą termin montażu wiat.
Kończy się montaż wiaty rekreacyjnej w Wielkim Wierznie. Wykonawcą jest Tartak
Płoskinia. Prace konstrukcyjne są już wykonane, trwa wykańczanie obiektu.
Wybraliśmy
wykonawcę
zmian
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Wprowadzenie zmian pozwoli lepiej zagospodarować niewykorzystane dotąd tereny miasta
oraz doprowadzić do sprzedaży przybudówki przy ośrodku zdrowia oraz budynku dawnej
przychodni przy ul. Błotnej 2. Szacowany czas uchwalenia zmian będących przedmiotem
zamówienia wrzesień 2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 28 czerwca 2017 r.
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