ODPOWIEDŹ BURMISTRZA
na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie wykonania budżetu za rok 2007
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Wysoka Rado!
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydał
pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta i gminy Frombork za rok 2007. Stwierdził, iż łączna kwota długu
miasta i gminy Frombork na koniec 2007 r. wynosi 1.988.805,58 zł tj. 21,33 %
wykonanych dochodów gminy i nie przekracza wskaźnika określonego w ustawie
o finansach publicznych. Przypomnę, że dopuszczalny wynosi 60 %. Zaś procentowy
wskaźnik spłaty rat kapitałowych i pożyczki wraz z odsetkami wyniósł 10,55 %
dochodu przy dopuszczalnym 15 %.
Skład Orzekający potwierdził zgodność przedłożonych dokumentów oraz nie
stwierdził nieprawidłowości.
Zgadzam się ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Cieszą mnie i pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pracowników jednostek
pozytywne opinie o wykonaniu budżetu za rok 2007 trzech Komisji Rady. Choć jak
zawarła to w swojej opinii Komisja Budżetu i Finansów spadek dochodów ze
sprzedaży był wynikiem podjęcia przez Radę uchwał wstrzymujących sprzedaż
nieruchomości, takich jak: niezagospodarowana część budynku przy Przychodni
oraz basen miejski, co nie pozwoliło na realizację zamierzonych inwestycji.
Większość wniosków Komisji dotyczących wykonania budżetu za rok 2007
przyjmujmy ze zrozumieniem.
Dziękuję wszystkim, którzy wsparli i pracowali rzetelnie na rzecz realizacji
budżetu gminy.
Dziękuję: radnym Rady Miejskiej, sołtysom i Radom Sołeckim, dyrektorom
i kierownikom jednostek budżetowych, wszystkim współpracującym z nami
instytucjom, firmom i zakładom, organizacjom pozarządowym, w szczególności
Ochotniczym Strażom Pożarnym, służbom mundurowym - Policji, Straży Granicznej
i wojsku.
Za wsparcie duchowe i udział w życiu miasta i gminy dziękuję Księdzu
Prałatowi Tadeuszowi Graniczka.
Serdecznie
dziękuję
swoim
najbliższym
współpracownikom
Wiceburmistrzowi, Paniom - Sekretarz i Skarbnik oraz Zastępcy Skarbnika
i wszystkim wspaniałym ludziom pracującym w Urzędzie Miasta i Gminy oraz
jednostkach i zakładach budżetowych.
Gdyż to my wszyscy realizujemy budżet - każdy tu ma określone zadania.
Tak naprawdę to nie kwitujemy burmistrza, ale wszystkich pracowników
jednostek. Budżet i jego realizacja na rzecz mieszkańców miasta i Gminy to nie tylko
sprawa burmistrza, ale także radnych, sołtysów i rad sołeckich oraz wszystkich
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pracowników wszystkich jednostek. A nie tylko - jak się niektórym „wydaje” urzędników w Urzędzie.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
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