SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
FROMBORK
ZA OKRES KADENCJI 2006 - 2010
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Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Dobiega końca kolejna, piąta kadencja samorządowa. Była to kadencja,
w której realizowanie zadań publicznych powierzono Radzie Miejskiej i Burmistrzowi,
wybranemu po raz drugi w wyborach bezpośrednich. Będąc wykonawcą uchwał
Rady Miejskiej i zadań określonych przepisami prawa, jestem zobowiązana do
rozliczenia się z działań realizowanych w ciągu ostatnich czterech lat. Podczas
trwania kadencji 2002 – 2006 działałam w oparciu o Program Naprawy Finansów
Gminy.
Przypomnę tylko, że zadłużenie Gminy na koniec 2002 roku wynosiło
6.031.497,00 zł, co stanowiło 57,9 % rocznego budżetu. Dzięki wielu, często
niepopularnym decyzjom oraz pożyczce z Ministerstwa Finansów na koniec 2006
roku zadłużenie wyniosło 3.054.116,44 zł, co stanowiło 34,04 % rocznego
budżetu, natomiast na koniec września br. zadłużenie wyniosło już tylko
14,32 % rocznego budżetu. W kolejnych latach przedstawiało się następująco:
w tym
Zobowiązania Gminy
Frombork na dzień
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.09.2010

Kwota
3.054.116,44
1.988.505,58
1.385.953,88
1.557.550,70
1.247.162,10

w tym
kredyty
i pożyczki
2.666.000
1.738.000
810.000
863.031
807.385

zaciągnięte
451.400
288.859

spłacone
865.000
928.000
928.000
398.369
344.505

%
zadłużenia
w
budżecie
34,04
21,33
15,51
15,88
14,32
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Kolejną kadencję 2006 – 2010 rozpoczęłam od najważniejszego celu dla
Gminy. Tym celem było podjęcie takich działań, które pozwoliły Gminie Frombork na
rozwój

i

wykorzystanie

wszystkich

walorów

przyrodniczych,

historycznych

i klimatycznych. Spłacając nadal zobowiązania przystąpiłam do przygotowania
niezbędnych dokumentów strategicznych, bez których Gmina nie może dobrze
funkcjonować, rozwijać się, a także ubiegać się o środki pozabudżetowe. Dzięki
przemyślanym i zaplanowanym działaniom przez ostatnie cztery lata opracowaliśmy,
we współpracy z wieloma podmiotami lokalnymi, dokumenty strategiczne.
Do najważniejszych należały:
25.01.2007 r. – założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Frombork.
28.06.2007 r. - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Frombork.
27.09.2007 r. - zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Fromborka.
19.12.2007 r. - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007 – 2015
___________________________________________________________________
31.01.2008 r. - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2008 – 2011.
27.03.2008 r. - Wieloletni Plan inwestycyjny na lata 2008 – 2015.
- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2008 – 2015.
24.04.2008 r. - Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Frombork.
___________________________________________________________________
26.02.2009 r. – Program Aktywności Lokalnej na lata 2009 – 2013.
___________________________________________________________________
29.10.2010 r. - zmiany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Fromborka
na lata 2007 – 2015.
28.01.2010 r. - zmiany w Programie Aktywności Lokalnej na lata 2009 – 2013.
25.03.2010 r. - Plan Odnowy Miejscowości Frombork – opis planowanych do
realizacji zadań na lata 2010 – 2015.
29.04.2010 r. – Plan Rozwoju Miejscowości Bogdany.
Najważniejszymi dokumentami są Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork i Wieloletni Plan
Inwestycyjny, które porządkują wiedzę o Gminie i wyznaczają kierunki jej rozwoju.
Pozostałe są niezbędne do aplikowania do różnych instytucji o środki finansowe.
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Szanowni Państwo!
Na początku kadencji mieliśmy 3.842 mieszkańców, w tym 2.501 w mieście
i 1.241 w gminie. Na koniec października 2010 r. mamy 3.775 mieszkańców, w tym
2.470 w mieście i 1.305 w gminie. Jak widać liczba mieszkańców naszej gminy
systematycznie maleje. Z porównania zgonów i urodzeń w latach 2007 - 2010
wynika, że urodzeń mamy więcej niż zgonów. Malejąca liczba mieszkańców wynika
zatem z wyjazdu młodych ludzi do innych miast, w tym w większości za granicę.
Jedyną szansą na zatrzymanie młodych na naszym terenie jest stworzenie miejsc
pracy i warunków do rozwijania własnej działalności gospodarczej. Tą szansą jest
ustanowienie Fromborka miastem uzdrowiskowym. Mamy warunki – złoża wód
solankowych. W tym kierunku działania podjęliśmy już wcześniej.
Miasto i Gmina Frombork jest gminą miejsko - wiejską o charakterze
turystyczno -rolniczym. Obszarowo zajmuje 125,83 km2, z czego 51,10 km2 to użytki
rolne. Lasy zajmują powierzchnię 21,3 %, wody 31,5 %. Wg stanu na 30 września
2010 r. Gmina Frombork jest właścicielem:
1) gruntów o pow. 332,22 ha,
2) budynków stanowiących 100 % własność w ilości 25, w tym:
- budynków mieszkalnych - 3,
- budynków użytkowych - 22,
3) budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości
41 szt., w tym 39 budynków mieszkalnych oraz 2 mieszkalno – użytkowych.
W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 73 lokali
mieszkalnych.
4) budowli i urządzeń.
Wartość mienia Miasta i Gminy Frombork wynosi 35.288.141,77 złotych.
W okresie od dnia 12.11.2006 roku do 30.10.2010 roku sprzedano na rzecz
najemców:
-

30 lokali mieszkalnych,

- 2 budynki użytkowe,
- 2 lokale użytkowe,
- 2 nieruchomości rolne,
- 50 nieruchomości gruntowych,
- przekształcono

prawo

użytkowania

wieczystego

w prawo

własności dla

17 nieruchomości.
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Miasto i Gmina Frombork w tym okresie przejęła nieodpłatnie do swojego
zasobu następujące nieruchomości:
-

od Agencji Nieruchomości Rolnych 1 nieruchomość rolną o powierzchni 11,98 ha
położoną na terenie Fromborka z przeznaczeniem na cmentarz komunalny
o wartości 239.642 zł oraz 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 30 arów
położoną w miejscowości Krzyżewo z przeznaczeniem na boisko sportowe
o wartości 12.000 zł,

- od Starostwa Powiatowego w Braniewie 1 nieruchomość gruntową o powierzchni
19,5 ara położoną na terenie Fromborka stanowiącą Rynek o wartości 74.040 zł,
- od Polskich Kolei Państwowych S.A. 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni
użytkowej wynoszącej 3 ary położonych w budynku nr 10 we Fromborku przy
ulicy Osiedle Słoneczne o wartości 283.374 zł,
-

od Skarbu Państwa 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 1 ara położoną na
terenie Fromborka stanowiącą dojazd do budynku mieszkalnego nr 1 przy ulicy
ZHP o wartości 4.500 zł,

- od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska prawo użytkowania wieczystego
1

nieruchomość gruntową o powierzchni 5 arów położoną w miejscowości

Jędrychowo (po byłym sklepie) o wartości 4.200 zł,
- od Powiatu Braniewskiego nieodpłatnie 3 nieruchomości o powierzchni 89 arów
położone na terenie Fromborka i stanowiące ulice Rybacką, Krzywą i Pocztową
o wartości 621.946,65 zł,
-

od

Agencji

Nieruchomości
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nieruchomości,

Rolnych

Oddziału

Terenowego

w

Olsztynie

w tym 5 nieruchomości z mocy prawa o ogólnej powierzchni

1,46 ha. Nieruchomości przejęte z mocy prawa stanowią działki gruntu pod drogi
gminne powstałe w wyniku podziału przez Agencję nieruchomości położonych na
terenie Fromborka z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalno - usługową, 2 działki
położone na terenie miejscowości Krzywiec stanowiące drogi o wartości 6.616 zł,
1 nieruchomość położoną na terenie miejscowości Drewnowo o wartości 19.500 zł
z przeznaczeniem na boisko sportowe i 1 nieruchomość położoną na terenie
miejscowości Nowiny o wartości 5.805 zł z przeznaczeniem na cele sportowo rekreacyjno - kulturalne.
Na naszym terenie nie ma zakładów produkcyjnych, w których mieszkańcy
mogliby znaleźć zatrudnienie. Utrzymujące się od lat wysokie bezrobocie w powiecie
braniewskim, a tym samym w naszej Gminie zmusiło mnie do podjęcia działań
w kierunku zainteresowania inwestorów naszymi terenami. Efektem tych działań jest
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nowo powstający zakład produkcji granulatu energetycznego w Nowych Sadłukach,
w którym znajdzie zatrudnienie około 35 mieszkańców okolicznych miejscowości.
Liczba

bezrobotnych na

terenie Miasta i Gminy Frombork w 2006 r. wynosiła

458 osób, w tym 240 kobiet, a według stanu na 30.09.2010 r. wynosi 336 osób,
w tym 172 kobiety. Prawo do zasiłku posiada 71 osób, w tym 34 kobiety. Aby ulżyć
przynajmniej niektórym rodzinom i zarazem poprawić estetykę miasta i gminy
w mijającej kadencji kontynuowałam wykonywanie prac porządkowych, remontowych
i prostych prac budowlanych przez pracowników bezrobotnych zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznie
użytecznych.
W okresie kadencji w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
zatrudniłam

ogółem

95

osób

w

przeliczeniu

na

całoroczne

zatrudnienie.

W poszczególnych latach przedstawiało się następująco: rok 2007 - 27 osób, w 2008
- 18 osób, w 2009 - 24 osoby i w 2010 roku - 26 osób.
Nie sposób wymienić wszystkich prac, które wykonali pracownicy zatrudnieni
w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Jednak dla zobrazowania, ile dokonali
wymienię najważniejsze z nich. I tak, każdego roku wykaszali obrzeża stawów, rowy,
place zabaw, niektóre trawniki. Zbierali śmieci, naprawiali przepusty. Naprawiali
i malowali ławki parkowe, znaki drogowe, pojemniki na śmieci. Wylewali fundamenty
pod pojemniki na segregację śmieci oraz pod przystanki autobusowe. To oni
odśnieżali chodniki, zakładali klomby, sadzili, podlewali i plewili rabaty kwiatowe.
Sadzili i pielęgnowali drzewa i krzewy. Sprzątali niektóre ulice, tereny przy
pomnikach i przystankach autobusowych, cmentarzu komunalnym, stadionie, plaży
miejskiej i Kanale Kopernika. Corocznie przygotowywali przed sezonem basen
kąpielowy,

pomieszczenia

sanitarne,

pompownię

oraz

fontannę.

Montowali

podwórzowe stoły do ping - ponga. Czyścili studzienki burzowe oraz rozbierali
pomieszczenie gospodarcze. Dzięki tym pracownikom funkcjonowało muzeum
"Skarby z poddasza", obsługiwana

była kasa

przy basenie miejskim. Pobierali

opłaty na parkingach. Ustawiali ławki, sceny, namioty i sprzątali tereny w miejscu
organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Usuwali skutki wichur i sztormów.
Szanowni Państwo!
Trudno byłoby wycenić wszystkie prace remontowe wykonane przez
pracowników interwencyjnych i publicznych. Zakres tych prac jest bardzo duży. To
oni wykonywali naprawy dachów na budynkach mieszkalnych. A także na budynkach
gospodarczych i garażach.

Remontowali

(wymiana okien, drzwi, naprawa
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kominów), malowali i ocieplali komunalne budynki mieszkalne i budynki mieszczące
instytucje publiczne: Urzędu, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
remiz strażackich i świetlic. Remontowali i wykonywali drogi oraz schody. Układali
chodniki i zbudowali parking.
W

pierwszej

kadencji

wprowadziłam

uroczyste

spotkania

z

parami

małżeńskimi obchodzącymi jubileuszowe rocznice zawarcia związku małżeńskiego.
Ten ceremoniał kontynuowałam również w tej kadencji. Na spotkaniu parom
obchodzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego wręczałam Medale za Długoletnie
Pożycie

Małżeńskie

nadane

przez

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej.

W kolejnych latach w spotkaniu z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego
uczestniczyli małżonkowie: Mieczysława i Mieczysław Charun, Marianna i Jan
Matacz, Adela i Kazimierz Pudłowscy, Maria i Henryk Brzóska, Irena i Leon
Kaszlej, Zofia i Ludwik Kokoszka, Zenobia i Bronisław Leszczewicz, Pelagia
i Piotr Sabatowicz, Lubomira i Sławko Sołoduch, Janina i Mieczysław
Dmochewicz , Greta i Albert Ilgert, Teresa i Adolf Kożusik, Irena i Stanisław
Kryszkiewicz, Helena i Michał Lango, Stefania i Józef Prokopiuk, Danuta
i Henryk Puchalscy, Teresa i Stanisław Skowrońscy, Julianna i Antoni
Staniszewscy, Jadwiga i Władysław Tiurmorezów, Stanisława i Jan Kowalscy,
Sabina i Józef Maziuk, Zofia i Leon Nahorscy, Maria i Kazimierz Przypek,
Jadwiga i Marian Wojciechowscy, Danuta i Henryk Zaborny, Walentyna i Jan
Baracz, Nadzieja i Mikołaj Czajkowscy, Renata i Józef Lemke, Maria i Zygmunt
Szczygło. Łącznie 30 par małżeńskich.
Szanowni Państwo!
Na terenie Gminy Frombork funkcjonują 3 jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych:

we

Fromborku,

Wielkim

Ochotniczych Straży Pożarnych jest

Wierznie

i

Jędrychowie.

Działalność

finansowana z budżetu gminy, a nadzór

organizacyjny nad jednostkami pełni Powiatowa Straż Pożarna w Braniewie.
Ponadto, jednostka

z

Fromborka

zarejestrowana jest w Krajowym Systemie

Ratowniczo - Gaśniczym (KSR-G). Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają łącznie
118 członków, w tym 24 chłopców w 3 drużynach młodzieżowych oraz 18 dziewcząt
w 3 drużynach.
W budżecie gminy co roku przeznacza się środki finansowe na działalność
statutową tych jednostek.
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Dbając

o

bezpieczeństwo

w Jędrychowie otrzymała

mieszkańców

Ochotnicza

Straż

Pożarna

samochód pożarniczy, zaś samochód ciężarowy Star

otrzymała OSP w Wielkim Wierznie.
Dla Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono

między innymi: pompę

pływającą, 2 węże, wentylator oddymiający, pilarkę oraz inne wyposażenie.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych co roku biorą udział w zawodach
pożarniczych, zajmując najwyższe lokaty w powiecie i województwie.
Przy urzędzie działa Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii. Na realizację zadań w budżecie gminy zabezpieczano
środki finansowe uzyskane z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
W ramach tych środków realizowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii. Zgodnie z ustawami działalność komisji jest ukierunkowana na pomoc
rodzinom i działalność profilaktyczną.
Od 3 lat umożliwiamy przeprowadzanie badań mammograficznych. Naszym
wkładem w przedsięwzięcie jest przekazanie informacji dla mieszkanek oraz
nieodpłatne udostępnienie energii elektrycznej. W 2010 r. z badań skorzystało
140 kobiet w wieku 50 - 69 lat.
Przez 2 lata w pomieszczeniach urzędu funkcjonowała placówka Elbląskiej
Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu udzielając fachowego
wsparcia osobom niepełnosprawnym z naszego terenu.
Szanowni Państwo!
By sprawnie działać i zgodnie z obowiązującym prawem w okresie
sprawozdawczym, do 30.10.2010 r. wydałam łącznie 222 zarządzenia. Z wielką
satysfakcją stwierdzam, że mimo niewielkiej liczbowo kadry, zadania realizowane
były i są bez większych zastrzeżeń prawnych. Zarówno Najwyższa Izba Kontroli,
Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Urząd Marszałkowski i Wojewódzki
w protokołach kontroli wykazywali, że działania nasze są zgodne z prawem i oparte
na obowiązujących przepisach. Biorąc pod uwagę trudności finansowe, zapewnienie
Gminie prawidłowego funkcjonowania jest dużą sztuką.
W okresie kadencji urząd kontrolowany był 14 - krotnie. Kontrole prowadzili:
- Najwyższa Izba Kontroli Oddz. w Olsztynie w zakresie zapewnienia uczniom
bezpiecznych warunków dowozu do szkół,
- Powiatowa Straż Pożarna w Braniewie w zakresie przestrzegania przepisów
p-poż.,
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- 3-krotnie Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie
finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zgodności z oryginałami
dokumentów złożonych do wniosku o przyznanie pomocy finansowej,
- 7-krotnie Wojewoda Warmińsko - Mazurski w zakresie zadań realizowanych
przez Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencję Ludności, zarządzania kryzysowego,
realizacji zadań obronnych, realizacji zadań z zakresu odbierania odpadów
i transportu nieczystości oraz gospodarki finansowej z wykorzystania dotacji
i wykonania dochodów budżetu państwa,
- 2-krotnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w zakresie gospodarki
finansowej Gminy. Były to kontrole kompleksowe.
Szanowni Państwo!
W ramach promocji w roku Jubileuszu Miasta wydaliśmy kalendarz ścienny
z

okazji

700-lecia

Fromborka,

kolekcjonerskie

bony

miejskie

o

nominale

"20 KOPERNIKÓW" i „15 KOPERNIKÓW”, foldery o Fromborku w 4 wersjach
językowych: angielskiej, niemieckiej, polskiej i rosyjskiej, ulotkę promocyjną o Annie
Schilling i Mikołaju Koperniku z programem obchodów 700-lecia, biuletyn
Wiadomości z Urzędu. Wydaliśmy medal okolicznościowy z okazji 700-lecia
Fromborka. Powstał także 45-minutowy film o tym, co już jest i w jakim kierunku
Frombork będzie zmierzał, zatytułowany "Frombork – klejnot Warmii".
W ramach działań promocyjnych i kulturalnych odbyły się trzy edycje Wiktorii
Fromborskiej. Za wyróżniającą się działalność w 11 kategoriach wręczyłam w imieniu
Kapituły 54 statuetki Wiktorii. Celem, dla którego wprowadziłam ten ceremoniał było
rozbudzenie w naszych mieszkańcach chęci działania na rzecz swojego środowiska,
jak również symboliczne uhonorowanie tych wszystkich, którzy nie są związani
bezpośrednio z Grodem Kopernika, a przyczynili się do realizacji jakiegoś
przedsięwzięcia w naszej Gminie. Dlatego też kategorie obejmują całą działalność
społeczno - gospodarczą. Są to kategorie: ochrona zabytków, kultura, sport
i rekreacja, oświata

i wychowanie, przedsiębiorczość, menadżer, rolnictwo

i leśnictwo, bezpieczeństwo, organizacje pozarządowe, mieszkańcy dla siebie
i innych oraz kategoria specjalna Przyjaciel Fromborka.
Szanowni Państwo!
Przedstawiając sprawozdanie z pracy burmistrza nie można pominąć
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, za działalność których
bezpośrednio odpowiada burmistrz.
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Wg stanu na 1 listopada 2010 r. jednostkami organizacyjnymi są: Urząd
Miasta i Gminy, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Szkół,
działające jako jednostki budżetowe oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
i Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury działające jako instytucje kultury. W formie osoby
prawnej funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia
Rejonowa we Fromborku.
Ponadto Gmina Frombork ma 100 % udziału w spółce Wodociągi Fromborskie
Spółka z o.o. powołanej 30 lipca 2009 r.
Jednostkami pomocniczymi są sołectwa. Jest ich 11.
Wszystkim kierownikom, dyrektorom i ich pracownikom oraz sołtysom, którzy
zaangażowali się w realizację zadań Gminy, serdecznie dziękuję. Dziękuję
serdecznie także swoim współpracownikom. To dzięki Waszemu wsparciu
i rozumieniu celów, do których wspólnie zmierzaliśmy udało się przezwyciężyć
naprawdę trudne chwile. Dziś możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością,
że zamierzenia określone na tę kadencję zostały osiągnięte. Osiągnięcia tej kadencji,
jak również poprzedniej, to osiągnięcia nas wszystkich i każdego z osobna. Dziękuję
bardzo serdecznie wszystkim.
W sprawozdaniu chcę, choć w bardzo krótki sposób, podkreślić znaczenie
wymienionych jednostek. Pomijam w tym miejscu urząd, gdyż całe sprawozdanie
dotyczy działalności burmistrza będącego jednocześnie kierownikiem urzędu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o zapisy
zawarte w 5 ustawach. Są to ustawy o: pomocy społecznej, dodatkach
mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do
alimentów i ustawy o systemie oświaty. Realizuje zadania własne Gminy, jak również
zadania zlecone. Od 2006 roku Ośrodek prowadzi Klub Integracji Społecznej
powstały na bazie piwnic w budynku przychodni. Tam prowadzone są zajęcia
aktywizujące osoby będące podopiecznymi Ośrodka. Dzięki istnieniu Klubu Integracji
Społecznej Gmina ma możliwość zatrudniania bezrobotnych w ramach robót
publicznych i społecznie użytecznych. Umożliwia również Gminie przystępowanie do
konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Od 2008 roku
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wygrał 5 konkursów i 1 wniosek
oczekuje na rozstrzygnięcie. Łączna kwota pozyskanych środków to 369.995 zł.
Ponadto Ośrodek współpracuje z Bankiem Żywności w Olsztynie pozyskując
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ok. 6 ton żywności kwartalnie. W 2009 r. zdecydowanie poprawiły się warunki
lokalowe poprzez pozyskanie dodatkowych 3 pomieszczeń i przeprowadzony
kapitalny remont.

Zespół Szkół we Fromborku
Teren Miasta i Gminy Frombork obejmuje jeden obwód szkolny. Mimo
zapewnienia dowozu uczniów do Zespołu Szkół we Fromborku część dzieci
z miejscowości Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki realizuje od lat naukę w szkole
podstawowej w Chruścielu. Oświata na naszym terenie, nad którą mamy nadzór
funkcjonuje w formie zespołu szkół, w skład którego wchodzi Gimnazjum im.
Parlamentu Europejskiego, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika oraz
Przedszkole ,,Gwiazdkowe Wzgórze”.
Obecnie w Gimnazjum uczy się 123 uczniów w 6 oddziałach. W Szkole
Podstawowej 180 uczniów w 8 oddziałach i w Przedszkolu 77 dzieci w 4 oddziałach.
Kadra nauczycielska to 33 nauczycieli pełnozatrudnionych i 4 nauczycieli
zatrudnionych w niepełnym wymiarze.
Szanowni Państwo.
Najważniejsze remonty w budynkach Zespołu Szkół

wykonane zostały

w poprzedniej kadencji. W mijającej kadencji działania skierowane były na
zwiększenie bezpieczeństwa w budynku i wokół niego. Dotychczasowe szatnie
znajdujące się na piętrach przeniesiono na parter. Uruchomiono monitoring wizyjny
szkoły.

Oddano

do

użytku

nową

pracownię

komputerową

w

gimnazjum.

Przebudowano schody i oświetlenie przed budynkiem głównym. Przeprowadzono
remonty w budynku przedszkola. Obecnie stan techniczny i funkcjonalność
budynków oświatowych jest dobry.
Zespół Szkół ma sporo osiągnięć, w tym stałą współpracę z partnerskimi
szkołami Suchej Beskidzkiej, Swietłego w Rosji, Kazlu Rudy na Litwie. Udział
uczniów i nauczycieli w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
żywności.

Realizacja

wielu

projektów

w

ramach

pozyskanych

zbiórce
środków

pozabudżetowych. Udział uczniów w różnorodnych konkursach i zawodach
sportowych. Stałym elementem działalności zespołu jest organizacja imprez
cyklicznych, takich jak: sprzątanie Świata, Światowy Dzień Zwierząt, Ratujmy
Fromborskie Kasztanowce, Mikołajki, Wigilia Fromborska i szkolna, święta szkół, Dni
Rodziny, Dni Papieskie, Andrzejki, Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”, Dekanalne Dni Młodzieży, kiermasze świąteczne.
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Dziękuję Pani Dyrektor Zespołu Szkół i wszystkim pracownikom oświaty za
współpracę.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Frombork
W

okresie

sprawozdawczym

zrealizowano

większość

zaplanowanych

przedsięwzięć zarówno dotyczących sprawnego funkcjonowania biblioteki, zakupu
książek, jak i poprawy estetyki lokalu. W ciągu ostatnich 4 lat biblioteka wypełniła
zamierzone zadania statutowe. Jest w środowisku lokalnym instytucją krzewiącą
kulturę czytelnictwa i dobrze (w miarę swoich możliwości kadrowych i lokalowych)
działającym ośrodkiem życia społeczno - kulturalnego. Corocznie uzupełnia zbiory,
pozyskując środki z Ministerstwa Kultury i Biblioteki Narodowej na zakup książek.
Na przestrzeni kadencji biblioteka pozyskała środki pozabudżetowe w wysokości
12.292 zł. Ponadto biblioteka udostępnia komputery, które posiadają łącza
internetowe. Włącza się również w organizację imprez miejskich.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury poza obiektem zlokalizowanym na Osiedlu
Słonecznym od 2007 roku rozszerzył działalność o świetlice wiejskie w Jędrychowie,
Wielkim Wierznie oraz Narusie. Jest również gospodarzem stadionu miejskiego.
Pomimo niewielkiej bazy lokalowej i zasobów kadrowych jest organizatorem wielu
różnorodnych imprez jednorazowych oraz cyklicznych takich jak: Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, konkurs potraw, palm, i pisanek wielkanocnych, konkurs
potraw wigilijnych, Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej, Dni Fromborka, dożynki
gminne, wspólna wigilia na fromborskim rynku. Na szczególne podkreślenie
zasługują

imprezy

współorganizowane

z

innymi

organizatorami:

najczęściej

zespołem szkół, przedsiębiorcami i wojskiem. Przy MGOK znalazła swoje miejsce
grupa Seniorów i Zespół Warmianki. Przy organizacji imprez MGOK wspierany jest
przez pracowników urzędu, stażystów, pracowników zatrudnianych w ramach prac
interwencyjnych i robót publicznych oraz wolontariuszy. W organizowanych
imprezach uczestniczą mieszkańcy miasta i gminy, mieszkańcy gmin ościennych,
władze powiatowe, wojewódzkie, a także delegacje miast partnerskich z Suchej
Beskidzkiej, Swietłego i Kazlu Rudy oraz turyści. Organizowane imprezy kulturalno sportowe otrzymują bardzo wysokie oceny.
Serdecznie dziękuję dyrektorom placówek, ich pracownikom i wszystkim
wspomagającym działania Ośrodka Kultury i Biblioteki.
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W omawianym okresie dokonano szeregu działań, mających na celu
usprawnienia działalności MGOK. I tak: podłączono świetlicę w Jędrychowie
i Wielkim Wierznie do kooperatora telewizji satelitarnej. Postawiono ścianę do gry
w squash, przeprowadzono remont toalety, łazienek i szatni na stadionie miejskim.
Przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego i pomieszczeń piwnicy (siłowni
i magazynu), poprawiono elewację w części przynależnej do MGOK. Zakupiono
profesjonalny sprzęt nagłaśniający.

Spółka z o.o. Wodociągi Fromborskie
Z dniem 1 grudnia 2009 r. zakończył działalność Zakład Wodociągów
i Kanalizacji we Fromborku, a rozpoczęła działalność Spółka z o.o. Wodociągi
Fromborskie. Spółką zarządza dyrektor Spółki - Marek Wróbel. Nadzór sprawuje
Rada Nadzorcza w składzie: Przewodniczący - Michał Kubach, członkowie:
Waldemar Konopka i Halina Sobol.
Dzięki przekształceniu zakładu budżetowego w Spółkę otrzymaliśmy
koncesję na wydobycie wód leczniczych. W związku z tym przystępujemy do
badania wód, co jest niezbędnym elementem operatu uzdrowiskowego i kontynuacji
działań w kierunku uzyskania statusu uzdrowiska.

Szanowni Państwo!
W kadencji 2006 - 2010 ostatnie trzy lata

były dla mnie szczególne.

Dlaczego? Dlatego, że w okresie tym, w 2008 roku spłaciliśmy ostatnią ratę pożyczki
z Ministerstwa Finansów. Dzięki temu w kolejnych latach mogliśmy prężnie
przystąpić do działań ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, poprawę warunków
życia, ochronę środowiska.
W tym okresie wprowadziłam Politykę Jakości oraz wdrożyłam i utrzymałam
System Zarządzania Jakością, w wyniku czego Urząd Miasta i Gminy uzyskał
Certyfikat spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji
zadań własnych i zleconych, służących zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty
lokalnej, wydany przez Polską Izbę Handlu zagranicznego Certyfikacja Sp. z o. o.
Gdynia.
Pozyskaliśmy środki na projekt „Rozbudowa stacji uzdatniania wody
z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork”. Celem
inwestycji było rozbudowanie infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem
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w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Jego zakres obejmuje budowę układu
technologicznego, polegającego na odżelazianiu i odmanganianiu oraz dezynfekcji
wody, a także retencji wody w zbiornikach. Przyczyni się to do poprawy życia
mieszkańców

gminy

i

ochrony

środowiska

naturalnego,

w

tym

obszarów

chronionych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3.878.196,18 zł, zaś kwota
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego to 2.376.987,00 zł. Termin odbioru
inwestycji ustalono na 10 listopada tego roku.
Przeprowadziliśmy inwentaryzację obiektów budowlanych, które posiadają
wyroby azbestowe. Na terenie Miasta i Gminy Frombork jest ich 155.
Opracowaliśmy Koncepcję Programowo - Przestrzenną Rewitalizacji Starego
Miasta we Fromborku. Koncepcja jest niezbędna do aplikowania o środki finansowe
z Unii Europejskiej.
W

celu

poprawienia

komunikacji

oraz

jakości

obsługi

klientów

przeprowadziliśmy reorganizację oraz modernizację pomieszczeń biurowych Miejsko
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wykonaliśmy elewacje budynków przy ul. Mickiewicza, Rybackiej oraz Polnej.
Przeprowadziliśmy remonty budynków komunalnych przy ulicach: Rynek i Portowa
oraz w Sołectwie Ronin. Wykonaliśmy remonty wszystkich dachów pomieszczeń
gospodarczych przy ul. Polnej, Portowej i Mickiewicza.
Przeprowadziliśmy remonty budynków gospodarczych: Mickiewicza, Rynek,
Rybacka, Polna. Rozpoczęliśmy I etap remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Przeprowadziliśmy remonty budynków i mieszkań komunalnych, budynku
przedszkola zespołu szkół, remiz strażackich we Fromborku i Wielkim Wierznie,
a także świetlicy w Krzyżewie. Wykonaliśmy remonty 460 mb chodników przy
ulicach: Mickiewicza, Rybacka, Dworcowa, Krasickiego, Katedralna, polegające na
ułożeniu nowych płytek.
Wykonaliśmy schody łączące ulicę ZHP z Młynarską oraz naprawę schodów
od ulicy Katedralnej do Kopernika. Parking przy ZHP oraz przejście dla pieszych
łączące ul. Krzywą z ul. Kolonią Robotniczą.
Ubiegaliśmy się u Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego
o środki na badania konserwatorskie i opracowanie dokumentacji oraz remont dachu
budynku przy ul. Błotnej 2. Niestety, wnioski nie uzyskały dotacji. Ale jesteśmy
w trakcie przygotowywania wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Kultury. Termin
złożenia upływa 30 listopada br.
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Rozpoczęliśmy i kontynuujemy segregację odpadów komunalnych na terenie
miasta w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach.
Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego pod nazwą „Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach
wiejskich”. W ramach tego projektu utworzono Centrum Kształcenia w Bogdanach.
Centrum wyposażone jest w 10 komputerów, serwer i urządzenie wielofunkcyjne.
Jesteśmy w trakcie realizacji

porozumienia partnerskiego dotyczącego

projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
Jego efektem będzie Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowanego w budynku
urzędu na parterze.
Jesteśmy także w trakcie realizacji projektu „Nasze przedszkole, moja
szansa”, na który uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 535.880 zł przy wkładzie
własnym 11.000 zł. Projekt realizuje przedszkole. Swoim zakresem projekt obejmuje
dzieci przedszkolne i ich rodziców z terenu miasta i gminy Frombork. Nasze
przedszkole w 2009 roku obchodziło swoje 45-lecie. Podczas uroczystości nadano
mu imię ,,Gwiazdkowe Wzgórze”.
W ramach projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej” z zadaniem
Gminy Frombork pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku” prowadziliśmy
prace związane z przygotowaniem i opracowywaniem dokumentacji projektowej na
rozbudowę portu żeglarskiego we Fromborku. Województwo Warmińsko - Mazurskie
udzieliło pomocy finansowej na dofinansowanie wykonania części zadania. Projekt
realizowany wspólnie z 18 partnerami z dwóch województw: warmińsko mazurskiego i pomorskiego. I etap obejmuje budowę 133 stanowisk dla łodzi
i jachtów. Zadanie ma na celu zagospodarowanie i ożywienie Zalewu Wiślanego.
Zwiększony ruch turystyczny wpłynie na zmniejszenie bezrobocia, spowoduje rozwój
działalności gospodarczej mieszkańców.
W lipcu 2008 r. projekt znalazł się na I miejscu listy indykatywnej w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Zapadła decyzja o dofinansowaniu projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 60 % ogólnej
wartości kosztorysowej. Dotacja dla Gminy Frombork wynosi 7.842.648 zł, przy
wkładzie krajowym w wysokości 5.228.432 zł. Ponadto wkład własny zostanie
refundowany w 25 % przez Marszałka Województwa. Nadal prowadzone są prace
związane z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego i pozwolenia na budowę.
W związku z przedłużającym się terminem uzyskiwania wspomnianych decyzji oraz
ryzykiem zmniejszenia kwoty dofinansowania zdecydowano o przesunięciu zadania
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do II etapu. Podpisanie umów dla beneficjentów II etapu odbędzie się pod koniec
2010 r. W maju Instytut Morski w Gdańsku dokonał badania próbek osadów dennych
z miejsca projektowanego portu. W czerwcu Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
przeprowadziło rozpoznanie archeologiczne obiektów podwodnych w rejonie
podejścia do projektowanego portu żeglarskiego we Fromborku.
Wykonaliśmy iluminację pomnika Mikołaja Kopernika, dokonaliśmy uzgodnień
i podpisaliśmy porozumienie dotyczące iluminacji obiektów budowlanych Wzgórza
Katedralnego we Fromborku. Próba iluminacji Wzgórza Katedralnego we Fromborku
odbyła się w dniu 2 grudnia 2009 r., a oddanie całej inwestycji nastąpi 8 listopada
2010 r. Iluminacja Wzgórza Katedralnego obejmuje oświetlenie m.in. murów
zewnętrznych, Wieży Radziejowskiego i Kopernika, wejścia i elewacje katedry,
budynek Muzeum Mikołaja Kopernika.
Pozyskaliśmy środki na realizację zadań wynikających z rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
na dofinansowanie programu „FO-PA”. W ramach projektu został wykonany
monitoring przestrzeni publicznej dolnego tarasu miasta. Zostały założone 4 kamery.
Zrealizowaliśmy I etap zadania w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu”, w konkursie „Prace społecznie użyteczne i roboty
publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali
socjalnych” – edycja 2009 r.
W marcu 2010 r. złożyliśmy wniosek na zadanie pod nazwą „Wędrówki
Fromborskie 2010 r.”. Wniosek uzyskał dofinansowanie

Marszałka w kwocie

17.934,40 zł. Celem projektu jest promocja i rozwój lokalnej aktywności
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, rozwój turystyki na
obszarach

wiejskich

oraz

spowodowanie

wzrostu

atrakcyjności

turystycznej

i inwestycyjnej obszaru objętego projektem poprzez organizację imprez sportowo rekreacyjnych.

W

ramach

projektu

zostanie

postawiona

wiata

rekreacyjna

w miejscowości Ronin. W tym miesiącu przystępujemy do jego realizacji.
W tym samym czasie złożyliśmy kolejny wniosek na zadanie pod nazwą
„Turniej Miast Kopernikowskich i Partnerskich”. Wniosek również uzyskał
dofinansowanie w kwocie 19.330,55 zł. Celem projektu była promocja lokalnego
dziedzictwa historycznego miasta Fromborka poprzez organizację imprezy kulturalno
- rekreacyjnej. W imprezie, która odbyła się w ramach Dni Fromborka udział wzięły
drużyny z Braniewa, Torunia, Elbląga, Olsztyna, Fromborka oraz miast partnerskich
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z Suchej Beskidzkiej, Kazlu Rudy - Litwa, Swietłyj - Rosja. Obecnie jesteśmy na
etapie jego rozliczania.
Również w tym miesiącu złożyliśmy wniosek na zadanie pod nazwą
„Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu”.
Wniosek jest po weryfikacji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 211.755,44 zł,
kwota dofinansowania to 129.256,00 zł. Dzięki temu stadion miejski wyposażony
zostanie w nowe trybuny. Następne etapy będą obejmowały miedzy innymi
odwodnienie płyty głównej i renowację małych płyt.
Urząd

Miasta

i

Gminy

Frombork

był

współorganizatorem

I Przedkongresowego Regionalnego Sejmiku Krajoznawczego na Warmii i Mazurach
pt.

„Dziedzictwo

Mikołaja

Kopernika

a

unormowania

rozwojowe

turystyki

we Fromborku” pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
konferencji regionalnej Kobiety dla Polski - Polska dla Kobiet - 20 lat transformacji
w Elblągu. W konferencji udział wzięła Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.
Byliśmy także współorganizatorem XIII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii
(OZMA) we Fromborku w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii w 2009 roku.
Kontynuowaliśmy prace związane z przygotowaniem i realizacją programu
obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Fromborkowi. Pamiętamy wszyscy, że
rok 2010 został ustanowiony Rokiem Kopernikowskim. Główne obchody odbyły się
w maju. W ramach obchodów zorganizowano inscenizację uroczystego wjazdu
Kopernika do Fromborka, widowisko teatralne na Rynku Miejskim pt. „Mikołaj
Kopernik – dwa światy” w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka
z Elbląga oraz cykl imprez sportowo - rekreacyjnych. Odbył się Zlot Honorowych
Obywateli Fromborka. Uroczystości i imprezy zaplanowaliśmy na cały rok.
Przypomnę tylko niektóre z nich. Najważniejsze to: nadanie sztandaru dla
Fromborka, w czasie uroczystości 700-lecia lokacji miasta w dniu 8 lipca
połączonego z 20-leciem samorządu fromborskiego oraz odbywające się po raz
ósmy święto miasta - Dni Fromborka z I Turniejem Miast Kopernikowskich
i Partnerskich, a także wydarzenie sportowe i rekreacyjne - Bieg 700 kilometrów na
700-lecie Fromborka.
W okresie sprawozdawczym złożyliśmy dwa wnioski pod nazwą „Aktywne
Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2010 r. w zakresie
„Podmiot

zatrudnienia

socjalnego

partnerem

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” przy dofinansowaniu
w kwocie 100.000 zł. oraz w zakresie „Gminne programy aktywizacji społeczno 17

zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” przy dofinansowaniu 90.000 zł.
Oba projekty realizowane we współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
Kontynuowaliśmy współpracę z miastami partnerskimi Swietłyj i Sucha
Beskidzka. Rozpoczęliśmy współpracę z litewskim partnerem - samorządem miasta
Kazlu Ruda, w 2008 r. Na realizację zadań objętych współpracą uzyskaliśmy
dofinansowanie projektu pod tytułem „Teraz już wiem!” w wysokości 25.000 EURO.
Projekt dotyczył między innymi przygotowania dużego wspólnego projektu do
aplikowania w programie transgranicznym Litwa - Polska - Rosja, a realizowany
będzie w obu miastach. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie wniosku
o środki finansowe na rewitalizację parku miejskiego z budową amfiteatru
we Fromborku.
Podpisałam także umowę z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych na realizację projektu ,,Wieś tematyczna - pomysł na lokalną
aktywność i pracę". Realizacja projektu obejmuje wsie: Jędrychowo, Narusę, Wielkie
Wierzno i Frombork w zakresie

szkoleń, warsztatów i oferty usługowej. Budżet

projektu wynosi 428.795 zł.
Nawiązaliśmy także kontakty z miastem Bad Iburg w Niemczech.
Pracownicy urzędu zakończyli bezpłatne szkolenia w ramach projektu pod
nazwą „Wysoko wykwalifikowane kadry administracji samorządu terytorialnego
w regionie Warmii i Mazur” - język angielski i kurs komputerowy - ukończyło ogółem
16 osób. Obecnie biorą udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach
z ekspertami w ramach projektu „Zarządzanie na miarę oczekiwań klienta”. Efektem
końcowym będzie aktualizacja "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata
2008 – 2015".
Szanowni Państwo.
W latach 2007 – 2010 pomimo trudności i konieczności zapewnienia własnych
środków finansowych Gmina ubiegała się o środki na różne cele. Poniższe
zestawienie tabelaryczne przedstawia nasze osiągnięcia.
Pozyskane środki pozabudżetowe w poszczególnych latach:
Rok 2007
Lp. Nazwa zadania
1.

Doposażenie OSP
we Fromborku

ogółem
10.700

Kwota w zł
w tym środki
pozabudżetowe własne
5.700
5.000

Termin
realizacji
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Rok 2008
Lp. Nazwa zadania
1.

Uczeń na wsi

2.

Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych
w Gminie Frombork
Klub Integracji Społecznej
partnerem gminy w pracach
społecznie użytecznych
Aparat powietrzny BD 96AS
z sygnalizatorem
Wentylator oddymiający
Kobra H-34
Samochód ciężarowy Star
OSP Wielkie Wierzno
Ogółem

3.

4.
5.
6.

Ogółem
w zł
21.922

Kwota w zł
w tym środki
pozabudżetowe własne
20.722
1.200

Termin
realizacji

73.986

66.176

7.810

Rok szkolny
2008/2009
IX -XII

37.824

30.000

7.824

VIII - XII

8.346

3.600

4.746

6.099

2.700

3.399

64.965

64.965

0

213.142

188.163

24.979

Rok 2009
Lp. Nazwa zadania

Kwota w zł
w tym środki
pozabudżetowe własne
72.417
15.198

Termin
realizacji

1.

Teraz już wiem

Ogółem
w zł
87.615

2.

Razem bezpieczniej

101.370

68.650

32.720

I - VIII

3.

Centrum kształcenia
w Bogdanach - Wioska
internetowa - kształcenie
na odległość na terenach
wiejskich
Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych
w gminie Frombork

168.200

114.764

53.436

IV - XII

130.789

116.403

14.386

I - XII

Prace społecznie użyteczne
oraz roboty publiczne na
rzecz budownictwa
socjalnego - zwiększenie
zasobu socjalnego
Uczeń na wsi - program
wspierający kształcenie
uczniów niepełnosprawnych

115.336

100.000

15.336

VIII - XII

49.311

48.061

1.250

Rok szkolny
2009/2010

Nasze przedszkole,
moja szansa

77.797

74.797

3.000

IX -XII

730.418

595.092

135.326

4.

5

6.

7.

Ogółem

I - IX
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Rok 2010
Lp. Nazwa zadania
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Rozbudowa stacji
uzdatniania wody
z rurociągami
doprowadzającymi
we Fromborku oraz budowa
kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej
z przepompowniami
Narusa - Frombork
Iluminacja Wzgórza
Katedralnego
Remont drogi gminnej
prowadzącej z miejscowości
Drewnowo do skrzyżowania
z drogą powiatową
Nr 1165N
Turniej Miast
Kopernikowskich
i Partnerskich
Wędrówki Fromborskie
2010 r.
Modernizacja i rozbudowa
regionalnego systemu
informacji turystycznej
województwa
Zarządzanie na miarę
oczekiwań klienta
Nasze przedszkole,
moja szansa

9.

Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych
w gminie Frombork
10. Kolonie letnie
gimnazjalistów –
Jarosławiec 2010
11. Podmiot zatrudnienia
socjalnego partnerem
ośrodka pomocy społecznej
i Powiatowego Urzędu
Pracy w realizacji
kontraktów socjalnych
12. Gminny program aktywizacji
społeczno - zawodowej
na rzecz budownictwa
socjalnego

Ogółem
3.878.196

Kwota w zł
w tym środki
pozabudżetowe własne
2.736.987
1.141.209

Termin
realizacji
VII - X 2010

314.760

276.000

38.760

I – X 2010

376.600

188.300

188.300

VIII -X 2010

23.641

13.743

9.898

VIII-XI 2010

27.943

16.102

11.841

180.085

155.265

24.820

od X 2010
do I 2011
od VII 2010 r.
do VIII 2011 r.

89.043

72.393

16.650

III-XII

271.529

260.529

11.000

I-XII 2010

197.554
147.922

194.554
132.391

3.000
15.531

I-VI 2011
I - XII

13.452

13.314

138

119.963

100.000

19.963

VIII-XII 2010
I-XII 2011

98.883

90.000

8.883

VIII-XII 2010
I-XII 2011

VII
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13. Prawo jazdy kategorii C
Ogółem

49.996

49.996

0

5.789.567

4.299.574

1.489.993

od XI 2010 r.
do III 2011 r.

Ogółem w okresie 2007- 2010 pozyskano środki w wysokości 5.088.529 zł.
Złożone projekty znajdujące się w trakcie weryfikacji

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

1.

17.331.000

2.
3.
4.

Rozbudowa portu
żeglarskiego
we Fromborku
Remont ulicy Krzywej
we Fromborku
Szkoła rodzenia w gminie
Frombork
Przebudowa stadionu
miejskiego we Fromborku,
etap I – trybuny stadionu
Ogółem

Kwota w zł
w tym środki
pozabudżetowe własne
9.199.140
8.131.860

Planowany
termin
realizacji
2008 - 2013

704.300

357.100

347.200

V-VII 2011

49.628

49.628

0

II – VI 2011

211.755

129.256

82.499

od XI 2010
do IV 2011

18.296.683

9.735.124

8.561.559

Szanowni Państwo!
Nie wszystko nam wyszło. Nie udało się zmobilizować właścicieli działek przy
ul. Pocztowej, Kościelnej i Kopernika do rozpoczęcia na nich zabudowy,
przeprowadzić remontu budynku przy ul Błotnej 2 (po byłej przychodni) i zaopatrzyć
w wodę mieszkańców Małego Wierzna. Budowę wodociągu wprowadzimy do
budżetu na 2011 r. Mamy problem z uruchomieniem stacji paliw, pomimo interwencji
u wojewody i premiera RP.
Wywalczyliśmy przebudowę drogi 504 w obrębie trzech ulic: Braniewskiej,
Kopernika, Elbląskiej. Przebudowano kanalizację deszczową, chodniki, barierki,
nawierzchnię. Pozyskaliśmy inwestora na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Na Osiedlu Słonecznym powstaje blok 24-rodzinny. Nasze starania trwające ponad
1,5 roku o pozyskanie dodatkowych dochodów przyniosły wymierny efekt. Dzięki
temu na najbliższe 4 lata wejdzie do budżetu kwota 15.553.812 złotych należności
głównej plus należne odsetki. Te środki to zaległy podatek od nieruchomości
z tytułu gruntów pod wodami płynącymi za lata 2005 i 2006 od Urzędu Morskiego
w Gdyni.
Przez ostatnie cztery lata wspólnie z Radą Miejską pracowałam na rzecz
lokalnej

społeczności.

Poszczególne

zadania

były

realizowane

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, czego wyrazem było coroczne udzielenie
absolutorium z wykonania budżetu oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby
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Obrachunkowej. Wszelkie działania podejmowałam w myśl zasad przezorności
i gospodarności, a kierunek postępowania wytyczały mi uchwały podejmowane przez
Radę Miejską, opinie mieszkańców, Rad Sołeckich, Sołtysów i organizacji
pozarządowych.
Dziękuję Radzie Miejskiej i Jej Przewodniczącemu Bogdanowi Jussisowi za
owocną i zgodną współpracę. Wspólnie ponosiliśmy odpowiedzialność za losy naszej
Gminy, naszej małej Ojczyzny, dzieliliśmy troski i cieszyliśmy się z osiągnięć. Zawsze
starałam się znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze z punktu widzenia lokalnej
społeczności i rozwoju miejscowości. Kadencję 2006 - 2010 uważam za dobrze
wykorzystaną.
Gminie Frombork i wszystkim jej mieszkańcom życzę wszelkiej pomyślności
i ciągłego, niezakłóconego zrównoważonego rozwoju. Niech kolejne sukcesy, pod
kierownictwem samorządu wyłonionego w najbliższych wyborach, przyczyniają się
do stałego podnoszenia poziomu życia mieszkańców i rozwoju naszej Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
/-/ Krystyna Lewańska

Frombork, 4 listopada 2010
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