SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 27 września 2017 roku do 25 października 2017 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 27 września 2017 roku i 4 października oraz XXIV nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 4 października 2017, a także z realizacji
zarządzeń wprowadzonych w okresie międzysesyjnym.
Na XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniach 27 września 2017 roku
i 4 października 2017 roku podjęto 8 uchwał. Na XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 4 października 2017 roku podjęto 1 uchwałę. Do dnia dzisiejszego
zrealizowano 5 uchwał, w trakcie realizacji są 4 uchwały, żadna uchwała nie została
unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała nr XXIII/243/17 z dnia 27 września 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. 3922
z dnia 05.10.2017 r.
Wprowadzono zmiany do budżetu na 2017 rok;
2. Uchwała nr XXIII/244/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz trybu ich pobierania - uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego;
3. Uchwała nr XXIII/245/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;
Program został wprowadzony i jest realizowany.
4. Uchwała nr XXIII/246/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
o numerze 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 7 posadowionym na
nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 109/38,
obręb Ronin, gmina Frombork wraz ze sprzedażą udziału do 19/100 części tej
nieruchomości oraz na sprzedaż takiego samego udziału w nieruchomości
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 109/37, obręb Ronin,
gmina Frombork, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1B/00016782/0 i EL1B/00016781/3 uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;
Uchwała jest w trakcie realizacji.
5. Uchwała nr XXIII/247/17 z dnia 27 września 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 zostały zawarte.
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6. Uchwała nr XXIII/248/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres do
3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia;
Umowa została zawarta.
7. Uchwała nr XXIII/249/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie dla Energa Operator S.A. w Gdańsku służebności przesyłu
przyłącza kablowego 0,4 kV na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Frombork oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 101/3, obręb
Biedkowo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00017132/6 - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia;
Uchwała jest w trakcie realizacji.
8. Uchwała nr XXIII/250/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego;
9. Uchwała nr XXIV/251/17 z dnia 4 października 2017 roku w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie zabezpieczenia pożyczki zaciąganej na modernizację miejskiego
systemu ciepłowniczego przez jego dzierżawcę - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała została przekazana dzierżawcy.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 8 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 42/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia w dniu 28 września 2017 roku wizji lokalnej w sprawie ustalenia czy
doszło do zmiany stosunków wodnych na działce oznaczonej według ewidencji
gruntów numerem 97/4, obręb Biedkowo, gmina Frombork ze szkodą dla gruntów
sąsiednich;
2. Nr 43/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Oceny
Wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018;
3. Nr 44/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie;
4. Nr 45/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok;
5. Nr 46/2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia dodatkowo
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zamian
za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku;
6. Nr 47/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017
rok;
7. Nr 48/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia
paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych
w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy
Frombork oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych
w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług;
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8. Nr 48/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia w dniu 25 października 2017 roku wizji lokalnej w sprawie ustalenia
czy doszło do zmiany stosunków wodnych na działce oznaczonej według ewidencji
gruntów numerem 96/1, obręb 4 Frombork ze szkodą dla gruntów sąsiednich

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
01.10. uczestniczyłam w obchodach Dnia Seniora, za zaproszenie bardzo dziękuję i jeszcze
raz życzę wszystkim seniorom wszystkiego najlepszego.
05.10. spotkałam się z wójtem Gminy Braniewo w sprawie przekazania samochodu do OSP
Jędrychowo oraz wspólnych planów współpracy naszych gmin.
06.10. gościłam Panią dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Annę Jaroszuk. Spotkanie dotyczyło budowania wspólnej oferty turystycznej, której głównym
filarem jest postać Mikołaja Kopernika.
08.10. odbyły się Dożynki Gminne w Stadninie Koni Narusa. Wszystkim tym, którzy
przyczynili się do tego, aby ta uroczystość odbyła się bardzo serdecznie dziękuję.
12.10. brałam udział w uroczystości pasowania pierwszoklasistów.
12.10. gościłam komendanta głównego straży pożarnej.
13.10. brałam udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
24.10. brałam udział spotkaniu podsumowującym kontrolę w MGOPS, dotyczącą
realizowania wypłacania zasiłków w naszej gminie, kontrola wypadła bardzo dobrze.
24.10. odbyło się uroczyste i oficjalne włączenie nowego wozu bojowego do jednostki OSP
Frombork. Wszystkim, którzy zorganizowali tak piękną i doniosłą uroczystość bardzo
dziękuję. To historyczny moment, fabrycznie nowy samochód jest w naszej gminie.
Przypomnę, że koszt zakupu tego auta to 766 905 złotych.
25.10. odbyła się spotkanie z Panią wicedyrektor Muzeum oraz dyrektor MGOK dotyczącą
nawiązania współpracy przy tworzeniu oferty turystycznej na przyszły rok.
KONSULTACJE
23 października 2017 roku zakończyły się konsultacje projektu 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 2018.
W wyznaczonym terminie żaden podmiot uprawniony do uczestnictwa w konsultacjach nie
przekazał do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku opinii, uwag, ani propozycji do programu.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Frombork
W dniach 16 - 18 października 2017 r. na terenie miasta i gminy Frombork realizowany był
demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe
lub składowanych na nieruchomościach. Zdemontowano pokrycia dachowe zawierające
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azbest z 12 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zabezpieczono ok. 3 tony
wyrobów składowanych. Właściciele nieruchomości, którzy wzięli udział w Programie
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku, skorzystali z dofinansowania
w wysokości 50 % na ww. usługi. Pozostałe 50 % kosztów powyższych usług zostanie
pokryte z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.
W Urzędzie Marszałkowskim zakończyła się ocena wniosków termomodernizacyjnych, w tym
naszego, dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedszkola,
MGOK i biblioteki we Fromborku. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln zł. Jesteśmy na etapie podpisywania
umowy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 26 października 2017
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