SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 czerwca 2017 roku do 26 września 2017 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 4 sierpnia 2017, a także z realizacji zarządzeń wprowadzonych w
okresie międzysesyjnym.
Na XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęto
7 uchwał. Na XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 4 sierpnia 2017
roku podjęto 3 uchwały. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 10 uchwał.
1. Uchwała nr XXI/233/ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzania sprawozdania
finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Frombork za
2016 rok - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała nr XXI/234/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu za 2016 roku - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała nr XXI/235/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017
rok - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 2964 z dnia 06.07.2017 r. Wprowadzono
zmiany do budżetu na 2017 rok.
4. Uchwała nr XXI/236/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady
Miejskiej we Fromborku Nr XVI/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia na
terenie miasta Fromborka przy ulicy Dworcowej strefy płatnego parkowania dla pojazdów
samochodowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej
strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat i Nr XXIV/218/13
z dnia 31 stycznia 2013 roku zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku Nr
XVI/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia na terenie miasta Fromborka
przy ulicy Dworcowej strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych, wysokości
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, wysokości opłaty
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat - uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 3059 z dnia 12.07.2017 r.
i obowiązuje od dnia 27.07.2017 roku.
5. Uchwała nr XXI/237/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat po
zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat - uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia. Umowy dzierżawy zostały zawarte.
6. Uchwała nr XXI/238/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wystąpienia Gminy
Frombork z Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia. Uchwała została przekazana Fundacji.
7. Uchwała nr XXI/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 27 stycznia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
w zakresie nieprzyznania lokalu mieszkalnego oraz w zakresie nieprzyznania prac
interwencyjnych przekazanej według właściwości przez Kancelarię Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została przekazana skarżącemu.
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8. Uchwała nr XXII/240/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Panu Owen Joy
Gingerich tytułu Honorowego Obywatela Fromborka - uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia. Uchwała została przekazana osobie wyróżnionej.
9. Uchwała nr XXII/241/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Panu Adamowi
Waldemarowi Koseskiemu tytułu Honorowego Obywatela Fromborka - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia. Uchwała została przekazana osobie wyróżnionej.
10. Uchwała nr XXII/242/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Panu Zbigniewowi
Antoniemu Wołynce tytułu Honorowego Obywatela Frombork - uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia. Uchwała została przekazana osobie wyróżnionej.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 13 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 25/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2016 rok;
2. Nr 26/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu MiejskoGminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2016 rok;
3. Nr 27/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork;
4. Nr 28/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku;
5. Nr 29/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok;
6. Nr 30/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok;
7. Nr 31/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika
samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. ochrony środowiska;
8. Nr 32/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu
Sołeckiego Gminy Frombork, Regulaminu zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego
w Gminie Frombork oraz zasad prowadzenia zarządu i gospodarki składnikami mienia
komunalnego przekazanego do korzystania;
9. Nr 33/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok;
10. Nr 34/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty
targowej;
11. Nr 35/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika
samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej;
12. Nr 36/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminu składania
wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu
pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna";
13. Nr 37/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok;
14. Nr 38/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie przedłożenia
sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2017 roku;
15. Nr 39/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia
działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA), systemu wczesnego ostrzegania
(SWO) oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do
wykonywania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych na terenie miasta i gminy
Frombork.
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Od 02.07. do 13.08. we Fromborku odbywał się 50 Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej, którego współorganizatorem był Urząd Miasta i Gminy we Fromborku.
01.08. gościłam oddział ZHP w Ostrowa Wielkopolskiego, razem z pododdziałem uczciliśmy
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
04-05.08. odbyły się Dni Fromborka, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby obchody
święta miasta przebiegły zgodnie z harmonogramem, uroczyście, radośnie i przede wszystkim
bezpiecznie - bardzo dziękuję.
15.08. miałam zaszczyt powitać w naszym mieście nuncjusza apostolskiego, który przybył do
Fromborka na uroczystości nałożenia paliusza arcybiskupowi Józefowi Górzyńskiemu.
02.09. po raz pierwszy we Fromborku odbyło się narodowe czytanie „Wesela”, bardzo dziękuję
pani dyrektor miejscowej biblioteki za zaangażowanie i zorganizowanie teatralnego odczytania
dramatu Wyspiańskiego oraz wszystkim, którzy zgodzili się czytać. Bardzo dziękuję
publiczności, która dopisała i bardzo zmotywowała do dalszych tego typu działań.
11.09. gościłam pana Dawida Olbrysia - doradcę energetycznego z WFOŚiGW. Spotkanie
dotyczyło naszego wniosku o dofinansowanie budynku przedszkola. Podczas rozmowy zrodził
się pomysł zorganizowania spotkania także z mieszkańcami, na które już serdecznie
zapraszam 10 października o godz. 16 do urzędu miasta. Doradcy przedstawią możliwość
pozyskania środków na wymianę kotłów ciepłowniczych oraz termomodernizacji budynków.
Spotkanie dedykowane jest właścicielom budynków, jak i zarządcom.
16.09. uczestniczyłam w jubileuszu 70-lecia OSP Frombork.
W sołectwach podczas wakacji odbywają się różne odpusty, dni miejscowości od wielu
sołtysów otrzymałam zaproszenia, z których skorzystałam i dzięki temu mogliśmy wspólnie
przeżywać te uroczystości, za co bardzo dziękuję.
Zarządzeniem nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 29.06.2017 roku
Pani Agnieszka Nawrot-Kopycińska została odwołana ze stanowiska Zastępcy Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork. Z dniem 01 lipca 2017 roku objęła stanowisko Sekretarza Gminy
Frombork.
Na ostatniej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa pojawił się temat bezdomnych
zwierząt, jak co roku w budżecie są zabezpieczane środki na ten cel. Zgodnie
z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zapobieganie
bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gmin. Dokumentem, na podstawie którego prowadzone są powyższe
działania jest gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Zgodnie z art. 11a ust 5 ustawy o ochronie zwierząt Program powinien
także zawierać wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację
oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
W latach od 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. dofinansowano sterylizację 15 kotek
i kastrację 2 kotów na łączną kwotę 2 149,20 zł;
 w 2015 roku: 125,00 zł;
 w 2016 roku: 921,00 zł;
 w 2017 roku: 1 103,20 zł.
Zgodnie z umową zawartą od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Pasłęku oraz wcześniejszymi umowami miesięczne
utrzymanie jednego bezdomnego psa wynosiło 300 zł, a koszt dzierżawy boksów dla psów
wyniósł 10 555,56 zł. W latach od 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. schronisko dla bezdomnych
zwierząt przyjęło 8 bezdomnych psów z terenu Gminy Frombork, a przekazało do adopcji 3 psy.
Łączny koszt utrzymania bezdomnych psów w tym okresie wyniósł 59 755,56 zł;
 w 2015 roku: 18 005,56 zł;
 w 2016 roku: 24 500,00 zł;
 w 2017 roku: 17 250,00 zł.
W latach od 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. opiekunom wolno żyjących kotów wydano
210 kg karmy. Koszt zakupu karmy dla wolno żyjących kotów w tym okresie wyniósł 651,48 zł.
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Informacja z zawartych umów notarialnych i odbytych przetargów za okres od ostatniej
sesji do dnia 27 września 2017 roku.
W okresie tym:
I. Podpisano 3 umowy notarialne na sprzedaż na rzecz najemców:
- lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 4 w miejscowości Baranówka,
- lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 11 w miejscowości Baranówka,
- lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 10 w miejscowości Biedkowo Osada.
II. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni
użytkowej wynoszącej 51,50 m2 posadowionego budynku nr 39 w miejscowości Wielkie Wierzno
nie przyniósł rezultatu.
1. Powstaje dokumentacja plaży miejskiej z terenem rekreacyjnym, budynkiem
gastronomiczno - gospodarczym, instalacjami, oświetleniem i dojazdem. W związku
z pojawiającą się możliwością objęcia dofinansowaniem większego zakresu prac niż
pierwotnie planowany negocjujemy z wykonawcą warunki rozszerzenia zamówienia
o remont dawnego mola spacerowego. To właśnie jest powodem jednej ze zmian
budżetowych,
które
będziecie
Państwo
głosować
na
dzisiejszej
sesji.
2. Finalizujemy sprawę ustawienia wiat przystankowych w Jędrychowie - jedna,
w kierunku Fromborka, oraz w Krzyżewie, przy drodze wojewódzkiej, na obu przystankach.
Na nasze zlecenie został opracowany projekt organizacji ruchu na czas ich montażu, który
jest obecnie uzgadniany w komendzie wojewódzkiej policji w Olsztynie. Niezwłocznie po
zakończeniu formalności zamówimy montaż wiat.
3. Zakończył się montaż wiaty rekreacyjnej w Wielkim Wierznie. Wykonawcą był Tartak
Płoskinia. Obiekt dobrze służy mieszkańcom od ponad dwóch miesięcy.
4. Dostarczono i zamontowano zabawki na sołeckich placach zabaw w Krzyżewie
i Baranówce. W przypadku Baranówki było to powiększenie placu istniejącego, zaś
w Krzyżewie zalążek placu powstającego. Reakcja dzieci pokazała, że były to dobrze
wydane pieniądze.
5. Trwa remont dachu magazynów bazy gospodarczej przy ul. Portowej. Drewniany, kryty
papą dach o powierzchni blisko 300 m2 wymaga wymiany sporej części przegniłego już
deskowania i całościowej wymiany pokrycia. Remont prowadzą pracownicy gospodarczy
UMiG Frombork.
6. Po sierpniowych i wrześniowych nawałnicach także nasze dachy wymagały remontów.
Zakończyło się usuwanie uszkodzeń przy Elbląskiej 6 i Portowej 4, trwa zabezpieczanie
połaci przy Katedralnej 5, a w kolejce czeka jeszcze Rybacka 8. W związku z bardzo dużymi
problemami w znalezieniu wykonawców, a także ich niesłownością w zakresie terminów
przystąpienia do prac i czasu ich trwania prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.
7. Wykonano remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Krzywcu. Utrwalenie
nawierzchni dwiema warstwami emulsji i odpowiednio dobranego kruszywa wykonała firma
Bitunova z Warszawy. W połączeniu z przeprowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych
w tym samym czasie remontem nawierzchni drogi łączącej Krzywiec z drogą Wojewódzką
505 dało to wyraźną poprawę warunków komunikacyjnych i zabezpieczyło starzejącą się
nawierzchnię przed degradacją.
8. Zakończył się remont wewnętrznych dróg gruntowych w Jędrychowie. W ramach
ostatniego etapu trwającej od 2013 r. inwestycji wyrównano nawierzchnię istniejących dróg,
ułożono nowe płyty żelbetowe na długości ok. 360 m i zrekonstruowano rowy odwadniające
wieś. Przeprowadzenie tej inwestycji jest odpowiedzią na wieloletnie oczekiwanie
mieszkańców i kończy problemy z przejezdnością dróg we wsi.
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9. Zakupiono nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Frombork. Inwestycja o wartości
blisko 770 tysięcy zł jest spełnieniem marzeń fromborskich ochotników, którzy do tej pory
sporą część swego zapału i czasu musieli poświęcać na zmaganie się z coraz bardziej
awaryjnym czterdziestoletnim pojazdem, a jego obsługa coraz bardziej przypominała
konserwację zabytku. Zakup 10 lat temu trzydziestoletniego Mercedesa, reklamowany był
jako panaceum na wszelkie bolączki OSP Frombork, ale już wtedy strażacy łapali się za
głowę z niedowierzaniem. Zakup tak starego pojazdu szybko okazał się być kompletnym
nieporozumieniem uniemożliwiającym ochotnikom wykorzystanie ich możliwości,
a okresowo wręcz wyłączającym ich ze służby przez niesprawność czy konieczność
sprowadzania części zamiennych z drugiego końca Europy. Mam głębokie przekonanie, że
ta inwestycja, dopięta po długim procesie montowania finansowania zakupu, będzie długo
i dobrze służyć naszym strażakom, co bezpośrednio przełoży się na nasze bezpieczeństwo.
Lp.
1.

Środki - źródło
Środki własne UMiG
we Fromborku

Kwota
305 835,00
złotych

2.

Środki własne OSP
Frombork
Środki od Komendanta
Głównego Państwowej
Straży Pożarnej
Środki od Komendanta
Głównego Państwowej
Straży Pożarnej

22 070,00 złotych

5.

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

50 000,00 złotych

6.

Starosta Powiatu
10 000,00 złotych
Braniewskiego
SUMA (koszt zakupu nowego pojazdu
pożarniczego)

3.

4.

179 000,00
złotych
200 000,00
złotych

Uwagi
Uchwała nr XVII/187/16 Rady
Miejskiej we Fromborku z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Frombork
na 2017 r. + przesunięcia w budżecie
zrealizowane podczas roku
budżetowego 2017
Środki zgromadzone na rachunku
bankowym OSP Frombork
Środki KSRG/Umowa nr
1293/1404076/2017
Środki finansowe pochodzące
z wpływów uzyskanych ze składek
z tytułu obowiązkowego
ubezpieczenia od ognia,
przekazywane przez zakłady
ubezpieczeń
Uchwała Nr XXVII/622/17 Sejmiku
Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 23 maja 2017
roku w sprawie udzielenia gminom
Województwa WarmińskoMazurskiego pomocy finansowej
w formie dotacji celowych na
dofinansowanie zadań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej/Umowa
nr OB.633.30.2017
Pismo Br.ZP.0021.1.23.17/Umowa
z dnia 10 lipca 2017 roku
766 905,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 27 września 2017
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