Informacja o stanie Gminy Frombork
na dzień 30 listopada 2006 r.
przedstawiona na II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Gminy Frombork
w dniu 5 grudnia 2006 r.
Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!
Miasto i gmina Frombork jest gminą miejsko – wiejską. Zajmuje obszar
125,83 km2 powierzchni, w tym wody stanowią 31,5 %. W mieście i gminie mieszka
3.848 osób. Mieszkańcy Fromborka to 2.514 osób. Teren gminy obejmujący 14 wsi
w obrębie 11 sołectw zamieszkują 1.334 osoby.
Organizację i zasady działania Gminy Frombork określa statut przyjęty
uchwałą nr II/18/2002 Rady Miejskiej Gminy Frombork z 14 marca 2002 r. wraz
z wprowadzonymi zmianami z 30 grudnia 2002 r. – uchwała nr IV/92/02
i z 29 kwietnia 2003 r. – uchwała nr V/22/03.
Uchwalony statut określa:
1. ustrój miasta i gminy,
2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej Gminy, Komisji Rady
oraz burmistrza,
4. zasady tworzenia klubów radnych,
5. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i burmistrza oraz
korzystania z nich.
Burmistrz jest organem wykonawczym Rady oraz kierownikiem Urzędu
Miasta i Gminy. Zadania realizuje przy pomocy swoich pracowników oraz
kierowników jednostek organizacyjnych.
Jednostkami budżetowymi podlegającymi burmistrzowi są:
1. Urząd Miasta i Gminy,
2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kierownik Pani Janina
Jachimowicz,
3. Zespół Szkół – dyrektor Pani Bożena Szczepanik (w skład wchodzą: Przedszkole,
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum im. Parlamentu
Europejskiego).
Zakład budżetowy to Zakład Wodociągów i Kanalizacji – kierownik Pan
Marek Wróbel.
Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim
jest Rada Miejska Gminy Frombork to:
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – dyrektor Pani Maria Łacko,
2. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury – p.o. dyrektora Pani Iwona Kruszyńska,
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa –
kierownik Pani Joanna Sadocha.
Na naszym terenie funkcjonują trzy jednostki OSP:
1. Frombork – Prezes Antoni Gdowik,
2. Jędrychowo – Prezes Józef Korybski,

3. Wielkie Wierzno – Prezes Mariusz Sadzewicz.
OSP Frombork należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, OSP
Wielkie Wierzno – złożony został wniosek.
Funkcjonuje świetlica wiejska w Narusie, kończone są zadania Sołeckie
Centra Kultury w Jędrychowie i Wielkim Wierznie z funduszy unijnych.
W zakresie infrastruktury mamy zmodernizowane oświetlenie w mieście
i gminie (wymieniliśmy 342 sztuki opraw z tradycyjnych na energooszczędne),
wyremontowane nawierzchnie dróg gminnych Krzyżewo – ujęcie wody,
ul. Mickiewicza – droga do oczyszczalni ścieków we Fromborku, wybudowana
droga na Osiedle Słoneczne, schody na Osiedle Słoneczne, alejka na Cmentarzu
Komunalnym.
Mamy własną oczyszczalnię ścieków, gminne składowisko odpadów oraz
kotłownię na biomasę. Posiadamy własny autobus szkolny. Mamy basen kąpielowy,
Stadion Miejski.
Stan finansów Gminy Frombork na dzień 30 listopada br. przedstawia się
następująco (wraz ze wszystkimi jednostkami).
• Zobowiązania ogółem: 3.592.980,55 zł
Przypomnę, że na 31.12.2002 r. wyniosły 6.031.497 zł.
w tym:
- wymagalne 388.339,16 zł,
- kredyty i pożyczki - 2.885.000,00 zł,
- niewymagalne 319.641,39 zł
• Kredyty i pożyczki - 2.885.000,00 zł to:
- pożyczka z budżetu państwa na spłatę zobowiązań – 1.725.000,- zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie na realizację inwestycji „Przebudowa systemu cieplnego
miasta Fromborka” – 1.010.000,- zł,
- kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego –
150.000,- zł.
• Realizacja zadań ze środków unijnych (odnowa wsi)
Wydatkowano z budżetu gminy 438.817,90 zł.
Wydatki te będą zrefundowane. Na dzień 30.11.br. jest to kwota 356.764 zł
do zwrotu dla Gminy.
• Należności w stosunku do gminy i jej jednostek wynoszą: 1.338.866,27 zł.
• Wartość mienia komunalnego to kwota 44.381.993,42 zł, w tym środki trwałe:
43.723.375.05 zł (pozostałe składniki to zbiory biblioteczne 46.140,55 zł oraz
wartości niematerialne i prawne i pozostałe środki trwałe.
Szczegółową informację o stanie mienia komunalnego oraz o realizacji
programu naprawczego otrzymacie Państwo w późniejszym terminie.
Dodam jeszcze, że mamy Punkt Informacji Turystycznej (od maja do września
w porcie, poza UMiG), własną stronę internetową wraz z interaktywnym spacerem
po Fromborku i jego zabytkach. Dwa miasta partnerskie – Swietłyj w Rosji i Sucha
Beskidzka w Polsce.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska

