SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 29 stycznia 2010 do 25 lutego 2010 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie obejmuje okres od 29 stycznia do 25 lutego br.
W tym czasie wprowadziłam 3 zarządzenia:
1. Nr 8/10 z dnia 03.02.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr
pojazdu niebędącego własnością pracodawcy uŜytego do odbycia podróŜy słuŜbowej,
2. Nr 9/10 z dnia 10.02.2010 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia
kierowników (dyrektorów) jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych Gminy
Frombork,
3. Nr 10/10 z dnia 17.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru
ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Frombork w 2010 roku.
Podpisałam trzy umowy notarialne, w tym:
1. Jedną na sprzedaŜ na rzecz najemców Państwa Rynkiewicz lokalu mieszkalnego nr 4
połoŜonego w budynku nr 6 we Fromborku przy ulicy Kapelańskiej.
2. Drugą na sprzedaŜ na rzecz Pani Małgorzaty Urbanowicz i Pana Grzegorza Syty
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 43/5 obręb nr 7 Frombork na Osiedlu
Słonecznym.
3. Trzecia umowa notarialna dotyczyła nieodpłatnego nabycia od Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie trzech nieruchomości nr
105/20 w miejscowości Drewnowo z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz nr
22/5 i 22/6 w miejscowości Krzywiec stanowiące drogę. Wartość przyjętego mienia
wynosi 26.118 złotych.
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork
w 2010. Ogłoszenie zamieszczono w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń urzędu. Termin składania ofert upłynął dnia 18 lutego 2010 r.
17 lutego 2010 r. powołam zarządzeniem nr 10 Komisję Konkursową w składzie:
1. Ewa Rymarska – przewodnicząca
2. Alina MoŜeluk– sekretarz
3. Urszula Gajowniczek – członek
4. Hanna Turuta – członek
5. Marek Dziewanowski – członek
19 lutego 2010 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie
zadań Gminy Frombork na 2010 r. Komisja Konkursowa przyznała w zakresie
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poszczególnych zadań następującym stowarzyszeniom i organizacjom dotacje
w wysokościach:
I. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym przyznano:
1. Stowarzyszeniu „Fromborski Patrol” – 1. 000 zł
II.

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji
Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin przyznano:
1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło we Fromborku
– 2.000 zł.

III.

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych przyznano:
1. Polskiemu Związkowi Działkowców Zarządowi Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Nad Zalewem” – 1.000 zł
2. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku – 2.000 zł

IV.

W zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego przyznano:
1. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Koło we Fromborku – 1 000 zł.
2. Polskiemu Związkowi Działkowców Zarządowi Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Nad Zalewem” – 1.000 zł.

V.

W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przyznano:
1. Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.000 zł.
2. Ochotniczej StraŜy PoŜarnej we Fromborku – 2.500 zł
3. Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku – 1.500 zł

VI.

W zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieŜy przyznano:
1. Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku – 7.500 zł
2. Klubowi Sportowemu Number One Zalew Frombork – 13.000 zł.
3. Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku – 800 zł

Łącznie na ten cel przeznaczono 34.300 zł.
W okresie sprawozdawczym brałam udział 2 lutego jako obserwator w Nowej
Pasłęce w ćwiczeniach na Zalewie Wiślanym „KRA 2010”, w posiedzeniu Lokalnej
Grupy Rybackiej Zalewu Wiślanego 4 lutego, przewodniczyłam posiedzeniu Komitetu
Organizacyjnego I Fromborskiego Zjazdu Krystyn i BoŜen 5 lutego.
9 lutego wzięłam udział w debacie na temat moŜliwości wykorzystania zasobów
Fromborka do jego rozwoju turystycznego w ramach projektu wsi tematycznej
realizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw pozarządowych w
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Elblągu, zaś 11 lutego w inauguracji projektu Akademii III Wieku we Fromborku,
realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” z Braniewa.
13 lutego w Sali kolumnowej Restauracji „Pod Wzgórzem” odbyła się III edycja
wręczenia naszej nagrody lokalnej laureatom Wiktorii 2010. Statuetki odebrali laureaci
w 11 kategoriach. Muzycznie uroczystość wzbogacił Kwartet Smyczkowy Elbląskiej
Orkiestry Kameralnej.
19 lutego uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika Zespołu Szkół wyprawili wspaniałe urodziny swojemu patronowi.
Wszystkim im naleŜą się olbrzymie słowa uznania za pomysłowość, trud włoŜony w
przygotowanie i zaaranŜowanie epoki Kopernika, a przede wszystkim za wielki
entuzjazm. Warto kontynuować Święto Patrona Szkoły jednoczące szkolną
społeczność.
21 lutego w trakcie mszy św. w naszej katedrze ksiądz prałat kanonik fromborski
dokonał poświęcenia epitafium z 1735 r. poświęconego kanonikowi i astronomowi
Mikołajowi Kopernikowi w jego 537 rocznicę urodzin.
Dla upamiętnienia urodzin oraz ponownego pochówku Kopernika zleciliśmy
całkowitą konserwację tego epitafium, by wnieść widoczny i materialny wkład w
obchody Jubileuszu 700-lecia naszego miasta.
24 lutego wzięłam udział w nowym podsumowaniu działalności Komendy
Powiatowej PSP w Braniewie oraz uroczystości przekazania samochodu terenowego
Ford Ranger. Otrzymaliśmy podziękowanie, gdyŜ jako samorząd fromborski mieliśmy
teŜ w tym swój udział.
28 stycznia na sesji Rady Miejskiej Pani Halina Chybińska - radna odczytała
oświadczenie. Przytoczę Państwu treść mojej odpowiedzi:
„Ustosunkowując się do Pani oświadczenia uprzejmie przypominam, Ŝe
udzieliłam odpowiedzi na Pani prośbę wskazując osobę pana Sławomira Szewczyka Menagera Projektu - oraz podmiot gospodarczy - SKANSKA S.A. Biuro Budowy w
Elblągu (wraz z numerami telefonów), będących stroną ewentualnych uzgodnień
odnośnie wykorzystania nadmiaru ziemi pozyskanej w trakcie przygotowywania terenu
w związku z remontem drogi 504.
Poinformowałam równieŜ, iŜ pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
zostali zobowiązani do udzielenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych Rady Miejskiej wszelkiej pomocy w celu nawiązania kontaktu z
właścicielami nieruchomości. Wyraziłam teŜ poparcie dla wszelkich działań,
zmierzających do poprawy estetyki miasta.
Uprzejmie informuję, iŜ właściciele działek budowlanych, nabywając je,
zobowiązali się zgodnie z aktem notarialnym do wybudowania na nich budynków. Było
to 13 lat temu. Wieloletnia korespondencja burmistrza z właścicielami nie odniosła
skutku. Dwa lata temu 17 czerwca i 18 lipca 2008 r. z inicjatywy burmistrza odbyły się
w Urzędzie Miasta i Gminy spotkania z właścicielami działek. Nie przyniosły one
Ŝadnego efektu pomimo zobowiązań strony właścicielskiej, obecnej na spotkaniach.
W związku z licznymi pytaniami turystów, internautów i mieszkańców
dotyczącymi wyglądu terenu pomiędzy ulicami: Kopernika, Pocztową i Kościelną,
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umieściliśmy na terenie działek tablice informujące, iŜ jest to teren naleŜący do
właścicieli prywatnych działek budowlanych.
W związku z takim rozwojem sytuacji podjęliśmy teŜ decyzję o uruchomieniu
procedury scalającej ten teren.
Mając to wszystko na uwadze informuję Panią radną, Ŝe prowadzenie lub
zlecenie przez Gminę Frombork przeprowadzenia prac niwelacyjnych na terenie
nieruchomości, które nie słuŜą zaspokajaniu wspólnych potrzeb mieszkańców, nie
stanowi zadania własnego Gminy.
Niedopuszczalne jest ingerowanie Gminy w stosunki o charakterze
cywilnoprawnym. A takim stosunkiem jest porozumienie pomiędzy właścicielami
niezabudowanych działek a podmiotem gospodarczym wykonującym remont drogi
wojewódzkiej 504, dotyczące wykorzystania pozyskanej z remontu drogi ziemi do
niwelacji terenu prywatnych działek.
Gmina nie ma podstaw prawnych do takiej ingerencji, nawet w przypadku
wyraŜenia zgody przez właścicieli działek i firmę wykonującą remont drogi.
Wobec dotychczasowych czynności wykazanych przeze mnie oraz w związku
z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest uŜycie przez Panią radną określeń
zawartych w oświadczeniu o braku „nawet odrobiny dobrej woli ze strony gospodarza
miasta”.
Pani pismo zawierające ogólnikowe zarzuty wyraŜone z pominięciem faktów
zawartych we wcześniejszej odpowiedzi na prośbę, nieuwzględniające przepisów prawa
regulujących uprawnienia i kompetencje burmistrza, nieuwzględniające wcześniej
podjętych działań w kwestii wieloletniej bezczynności właścicieli działek, uznać naleŜy
za niedopuszczalną i przesadzoną reakcję na zgodne z prawem działania burmistrza.
Pani - radna Rady Miejskiej i Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Spraw Socjalnych, będąc jednocześnie właścicielką działki budowlanej wykorzystuje pełnioną funkcję do realizacji interesów majątkowych pod pretekstem
działania w interesie Gminy Frombork. Jest to niedopuszczalne. Jak równieŜ
niedopuszczalne jest wykorzystywanie pełnionej funkcji do wywierania wpływu na inne
osoby pełniące funkcje w organach Gminy w celu realizacji własnych interesów i to z
naruszeniem prawa.
Jednocześnie informuję Panią, iŜ wysłałam 17.02.2010 r. pismo popierające
działania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej do
Firmy SKANSKA S.A.”
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 25 lutego 2010 r.

