SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 30 marca 2017 roku do 31 maja 2017 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 30 marca 2017 roku oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 30 marca 2017 roku podjęto
5 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 2 uchwały, w trakcie realizacji
są 3 uchwały, żadna uchwała nie została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała nr XIX/219/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017
rok - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwie Warmińsko - Mazurskiego w dniu 07.04.2017 r. pozycja 1585.
Wprowadzono zmiany do budżetu zgodnie z uchwałą.
2. Uchwała nr XIX/220/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - uchwała weszła
w życie z dniem 13.05.2017 r. i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwie Warmińsko - Mazurskiego w dniu 28.04.2017 r. pozycja 2073.
3. Uchwała nr XIX/221/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i obowiązuje w 2017 roku.
4. Uchwała nr XIX/222/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 4
znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 11 posadowionym na nieruchomości
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 94/2, obręb Ronina, gmina
Frombork oraz na sprzedaż stosownego udziału w tej nieruchomości, dla której Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00014799/8 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
5. Uchwała nr XIX/223/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie
odwołania radnego Zbigniewa Pietkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 6 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 16/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki budżetowej Gminy Frombork,
2. Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok
2017,
3. Nr 18/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
4. Nr 19/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
5. Nr 20/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej Gminy Frombork w 2017 roku,
6. Nr 21/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie organizacji, powołania i funkcjonowania
Systemu Stałych Dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania
Miasta i Gminy Frombork.
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05.04. miałam spotkanie z panem Arturem Chojeckim Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
w sprawie możliwości pozyskania rezerwy z budżetu państwa na rekonstrukcję odwiertu
11.04. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum. Na tym spotkaniu zostałam wybrana na
przewodniczącą Rady. Spotkanie dotyczyło powołania nowego członka rady, wyborów
przewodniczącego i zastępcy oraz podjęcie uchwał finansowych
24.04. brałam udział w szkoleniu organizowanym przez Regionalna Izbę Obrachunkową pn.
„Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”
25.04. gościłam Panią Elżbietę Borowiec, pracownika ds. rozwoju gospodarczego z urzędu
marszałkowskiego. Spotkanie miało na celu przedstawienie możliwości rozwoju miasta oraz
możliwości pozyskania środków unijnych.
07.05. uczestniczyłam w uroczystościach z okazji 25-lecia powstania państwowej straży
pożarnej połączonej z powiatowymi obchodami święta strażaka
14.05. brałam udział w gminnych obchodach dnia strażaka. W tym roku uroczystości
odbywały się w Jędrychowie, wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego
święta bardzo dziękuję
18.05. uczestniczyłam w spotkaniu komisji opiniującej przyznanie tytułu Honorowego
Obywatela Fromborka,
19.05. brałam udział w uroczystościach z okazji święta straży granicznej w Elblągu
26.05. uczestniczyłam w święcie straży granicznej w Braniewie
29.05. gościłam mera Bałtijska. Wizyta delegacji rosyjskiej dotyczyła przede wszystkim
nawiązania współpracy pomiędzy Fromborkiem a Bałtijskiem, jako miast turystycznych.
30.05. brałam udział w spotkaniu dotyczącym współorganizowania przez miasto 50 festiwalu
muzyki organowej
Ogłoszony jest otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi - 1.500 zł.
Termin realizacji zadania: od 19 czerwca do 31 grudnia 2017 r.
Oferty należy składać do dnia 5 czerwca 2017 r. godz. 15:00.
Podpisano 3 umowy notarialne na:
- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości o numerach 2/2, 2/3 i 2/5
o ogólnej powierzchni wynoszącej 5264 m2, obręb 6 Frombork przy ul. Portowej (za cenę
84.842,00 złotych).
Nie sprzedano gruntu położonego na działce o numerze 2/4, ponieważ właściwy minister nie
wyraził zgody na tę czynność.
-

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 8 we Fromborku przy ulicy
Osiedle Słoneczne.

-

nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Frombork dwóch
nieruchomości stanowiących drogę o numerach 123/21 i 123/25 o ogólnej powierzchni
wynoszącej 4738 m2 położonej w miejscowości Narusa (droga do lasu
i użytków rolnych).

Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej
wynoszącej 51,50 m2 posadowionego w budynku nr 39 w miejscowości Wielkie Wierzno.
1. W Urzędzie Marszałkowskim trwa ocena wniosków termomodernizacyjnych, w tym
naszego, dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedszkola,
MGOK i biblioteki we Fromborku. W chwili obecnej nasz wniosek po pozytywnym
przejściu oceny formalnej trafił do oceny merytorycznej. Zakończenie postępowania
powinno nastąpić do końca lipca br.
2. Kontynuując działania mające na celu modernizację, rozbudowę i poprawę efektywności
ekonomicznej Miejskiego Systemu Ciepłowniczego Fromborka podpisałam z obecnym
jego dzierżawcą umowę na dziesięć lat. Tak długi okres dzierżawy pozwoli firmie
Leoterm z Elbląga wystąpić o pożyczkę na modernizację urządzeń kotłowni oraz podjąć
starania o dofinansowanie budowy przyłącza do fromborskiego szpitala. Jest to
bezpośredni skutek stanowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który niedawno odrzucił nasz wniosek
o dofinansowanie twierdząc, że udzielenie nam pomocy w taki sposób, w jaki
wnioskowaliśmy, stanowiłoby pomoc publiczną dla przedsiębiorcy.
3. 8 maja br. podpisałam umowę na modernizację trzech odcinków dróg wewnętrznych we
wsi Jędrychowo, o łącznej długości ok. 355 m. Umowa zobowiązuje wykonawcę do
wyprofilowania dróg i wykonania nawierzchni z płyt betonowych w terminie do 31 lipca.
Pozostałe odcinki dróg we wsi zostały utwardzone w latach ubiegłych.
4. Ogłosiłam postępowanie mające wyłonić wykonawcę dokumentacji plaży miejskiej
z terenem rekreacyjnym, oświetleniem i dojazdem. Ponieważ wszystkie oferty
przekroczyły naszą wycenę dokumentacji postępowanie zostało unieważnione. W chwili
obecnej trwa drugie postępowanie w tej samej sprawie, otwarcie ofert przewidziane jest
2 czerwca.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 31 maja 2017 r.

