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SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 26 stycznia 2012 r. do 29 marca 2012 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie burmistrza dotyczy okresu od 26 stycznia do 29 marca 2012 roku. W tym
czasie wprowadzonych zostało sześć zarządzeń oraz jedno wcześniejsze. Dotyczyły następujących
spraw :
- nr 12/2012 z 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- nr 13/2012 z 14 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań własnych Gminy Frombork w 2012 roku,
- nr 14/2012 z 08 marca 2012 r. w sprawie powołania na 2012 rok Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- nr 15/2012 z 08 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w
Urzędzie Miasta i Gminy Frombork,
- nr 16/2012 z 22 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia metryki sprawy,
- nr 17/2012 z 22 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
- nr 18/2012 z 22 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Gminy Frombork w 2012 roku,
W okresie tym podpisałam cztery umowy notarialne, w tym:
- na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 znajdującego się w budynku nr 15 przy ul. Kopernika we
Fromborku na rzecz Pana Kazimierza Krasińskiego,
- na sprzedaż budynku mieszkalnego wybudowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 29 w miejscowości Wielkie Wierzno na rzecz Pana Mariusza Mazurkiewicza,
- dwie umowy na ustanowienie na rzecz ENERGA - OPERATOR SA służebności przesyłu
urządzeń energetycznych na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach 3, 11/6,
26/1, 27/1, 37/3, 38 i 39 obręb 7 Fromborka przy ul. Osiedle Słoneczne oraz 109/36 i 109/4 w
Baranówce, obręb Ronin, gmina Frombork.
Odbyły się dwa pierwsze pisemne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów położonych
na działkach nr 33/1 i 34/1 obręb nr 6 Fromborka przy ul. Dworcowej oraz na działce nr 101/3 obręb
nr 6 Fromborka przy ul. Kopernika. Nie przyniosły rezultatu.
Odbyły się również dwa pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę:
- nieruchomości rolnej oznaczonej numerem 73 o powierzchni 0,3400 ha w Wielkim Wierznie.
Dzierżawcami nieruchomości zostali Państwo Barbara i Krzysztof Trzaska z Wielkiego Wierzna.
Czynsz dzierżawy w stosunku rocznym został ustalony w wysokości 1,2 kwintala żyta;
- części nieruchomości oznaczonej numerem 28/2 o powierzchni 0,0055 ha we Fromborku
stanowiącej Plac Górników z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Dzierżawcami
zostali Państwo Iwona i Mirosław Borowscy z Fromborka. Czynsz dzierżawy w stosunku rocznym
został ustalony w wysokości 1.894,00 złotych brutto.
Odbył się także pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej
oznaczonej numerem 12/32 o powierzchni 0,9500 ha, obręb nr 7 Fromborka. Przetarg nie przyniósł
rezultatu.
01 lutego 2012 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę samochodu
specjalistycznego, pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wierznie.
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W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 ważna oferta na wykonanie powyższego zamówienia. Ofertę
złożyła Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna „Perfekt” Radosław Zasada z siedzibą w Nowej
Wsi przy ul. Jana Pawła II w Kruszynie na kwotę 99.000,00 złotych brutto. Z oferentem została
podpisana stosowna umowa.
Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo!
Państwo Radni otrzymaliście Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Frombork z
organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Obecnie przedstawię Państwu informację na temat
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 . Zarządzeniem nr 13/2012 z 14 lutego
br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w zakresie:
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej.
Na ogłoszenie odpowiedziało czterech oferentów, którzy złożyli łącznie pięć ofert.
Komisja Konkursowa (powołana zarządzeniem nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z
dnia 8 marca 2012 r.) w składzie:
1. Agnieszka Nawrot - Kopycińska - przewodnicząca,
2. Alina Możeluk - członek,
3. Urszula Gajowniczek - członek,
4. Lila Subkowska - członek,
5. Henryk Horbacz - członek
dokonała otwarcia ofert zgodnie z procedurą.
Zarządzeniem nr 18/2012 z 22 marca został rozstrzygnięty konkurs ofert na 2012 rok.
Dofinansowanie otrzymają następujący oferenci:
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Braniewie
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.950,00 złotych na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin. Tytuł wykonywanego zadania: „Jesień radością życia”. Zadanie realizowane będzie w okresie
od 01.09. do 30.10.2012 r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1.950,00 złotych.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Braniewie
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 2.000,00 złotych na realizację zadania z zakresu działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym. Tytuł wykonywanego zadania brzmi: „Jakie życie jest piękne”.
Realizowane będzie od 01.05. do 30.09.2012 r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2.000,00
złotych.
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 4.500,00 złotych na realizację zadania z zakresu
rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej. Tytuł wykonywanego zadania to: „Organizacja
przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych i rekreacyjnych - organizacja cyklicznych imprez wodnych PTTK żeglarskich i
kajakowych”. Zadanie realizowane będzie od 01.04. do 31.11.2012 r. Wnioskowana kwota
dofinansowania to 9.000,00 złotych.
4. Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 4.000,00 złotych na realizację zadania z zakresu
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Tytuł wykonywanego zadania: „Tradycja 2012". Zadanie realizowane
będzie od 01.04. do 31.12.2012 r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 4.000,00 złotych.
5. Klub Sportowy „Zalew Frombork”
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.500,00 złotych na realizację zadania z zakresu
rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej. Tytuł wykonywanego zadania to: „Organizacja
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zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i gminy Frombork” . Zadanie
realizowane będzie od 01.04. do 21.12.2012 r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 30.000,00
złotych.
Łączna kwota dofinansowania wszystkich zadań to 37.950,00 złotych.
Panie i Panowie Radni!
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, czy będzie plac zabaw Nivea we Fromborku w
tym roku? Odpowiadam: Będzie. Informuję, że 29 lutego br. odbyła się wizja lokalna na zgłoszonej w
ramach konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA” lokalizacji na Osiedlu Słonecznym. Wzięli w
niej udział przedstawiciele wykonawcy placów zabaw Firmy „Inter - Flora” oraz naszego Urzędu.
Obecnie firma ta opracowuje projekt naszego placu zabaw. W związku z tym, że Gmina Frombork
jest laureatem IV etapu konkursu, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2012 roku.
Firma NIVEA ogłosiła nowy konkurs „100 szkółek piłkarskich”. Do konkursu zgłosiła się
drużyna „Orlika” Zespołu Szkół we Fromborku. Zapraszamy na stronę: www.szkolkinivea.pl wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej i zarejestrować się w serwisie. A potem
codziennie głosować do 17 czerwca br.
Kilka słów o wnioskach, które składamy.
Wniosek złożony przez Gminę Frombork o dofinansowanie kosztów osobowych projektu
„Animator - Moje Boisko Orlik 2012” został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki. W ramach tego projektu od marca do czerwca został zatrudniony animator sportu, który
zawarł umowę zlecenie z Warmińsko - Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Olsztynie na
organizację i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie Orlika w wymiarze 80 godzin
miesięcznie, co stanowi 50 % miesięcznej liczby godzin. Na pozostałe 80 godzin zawarłam umowę o
pracę z animatorem sportu. Z uwagi na warunki dofinansowania projektów ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku ustalone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jednostki
samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowania kosztów osobowych projektu
„Animator - Moje Boisko Orlik 2012" na okres maksymalnie 9 miesięcy od marca do listopada 2012
roku. Z tym, że Szkolny Związek Sportowy może podpisać umowy z animatorami na okres od marca
do czerwca br. z opcją przedłużenia umowy z Animatorem na kolejne miesiące po otrzymaniu
dodatkowych środków na ten cel z Ministerstwa.
Złożony w listopadzie 2011 roku wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na zadanie pn. „Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2
powstałego w latach 1913 – 1915; remont dachu i elewacji nie otrzymał dofinansowania, pomimo
wielu dodatkowych starań i złożonego odwołania. Nie poddajemy się, będziemy szukać innych
rozwiązań. Przypomnę, że planowany całkowity koszt realizacji zadania to 277.346,68 złotych, w tym
dofinansowanie miało być w wysokości 122.000,00 złotych. Zaplanowaliśmy wykonanie remontu
dachu, w tym m. in. wymianę deskowania i łacenia dachu pod pokrycie dachówką, przełożenie
pokrycia z dachówki ceramicznej, wymianę pokrycia krytego blachą, wykonanie obróbek
blacharskich. Ze względu na liczne ubytki
i zmiany strukturalne tynku zaplanowano także
przeprowadzenie prac remontowych i renowacyjnych polegających na oczyszczeniu elewacji,
uzupełnieniu tynków i położeniu nowych warstw, a także demontażu istniejących schodów oraz
budowie nowych z balustradą. Niezbędna byłaby także konserwacja rzeźby św. Jana Chrzciciela,
konserwacja kartusza wraz rekonstrukcją i konserwacją ścian niszy. Wymienione prace zostałyby
przeprowadzone zgodnie z posiadanym projektem budowlanym na remont dachu oraz projektem
renowacji elewacji w oparciu o posiadane badania konserwatorskie.
Dla równowagi w lutym podpisaliśmy dwie umowy na realizację następujących zadań:
23 lutego podpisałam przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Pani Teresy Podlasz umowę o
przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap
II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń w ramach działania 4.1/413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 - 2013. Całkowity koszt realizacji operacji
wyniesie 308.626,21 złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 200.893 złote. Kolejny etap remontu
przyczyni się do poprawy warunków do uprawiania sportu oraz estetyki całego obiektu.
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Oraz umowę na realizację zadania pn. ”Przegląd Lokalny - Frombork 2012” - Kocioł kulinarny
Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 - 2013 dla małych projektów. Całkowity koszt to 11.380,06
złotych, w tym dofinansowanie wyniesie 7.966,04 złotych. Organizacja imprezy o charakterze
promocyjno - kulturalnym z przyznanych środków w trakcie 10 DNI FROMBORKA przyczyni się do
promocji dziedzictwa kulturowego, lokalnych walorów, a także podniesie atrakcyjność turystyczną
Fromborka i całej gminy.
Zakończyliśmy kolejny etap remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
Wymienione zostały drzwi wejściowe w pokojach i pozostałych pomieszczeniach, zamontowane
zostały stropy podwieszane kasetonowe na dwóch korytarzach oraz przebudowana została instalacja
elektryczna w pomieszczeniach biurowych i korytarzach budynku wraz z wymianą dwóch rozdzielni.
Panie i Panowie Radni !
Ponieważ minął rok kiedy powołałam zespół do spraw nadania Fromborkowi statusu
uzdrowiska, winnam Państwu informację na temat prac tego zespołu. 11 lutego 2011 roku powstał
zespół w składzie: Ewa Rymarska, Alina Możeluk, Zenon Niedzwiecki, Bogdan Szczyrba oraz
koordynator zespołu Marek Wróbel. Ja zaś przewodniczę pracom tego zespołu. 30.06.2011 roku do
zespołu dołączyła Katarzyna Rożak. Celem zespołu jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych,
wymaganych prawem przedsięwzięć uregulowanych Ustawą z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(Dziennik Ustaw nr 167, poz. 1399 z późniejszymi zmianami) zmierzających do uzyskania przez
Frombork statusu uzdrowiska, a w konsekwencji utworzenie we Fromborku ośrodka lecznictwa
sanatoryjnego. W tym celu należało:
- zbadać i udokumentować zasoby i właściwości lecznicze wód ujętych otworem Frombork IGH- 1,
- wykazać właściwości lecznicze klimatu Fromborka,
- wykonać Operat Uzdrowiskowy dla Gminy Frombork, który jest głównym dokumentem, na
podstawie którego można uzyskać status uzdrowiska.
Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych celów zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
- 03.08.2010 r. Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. uzyskała koncesję wydaną przez Ministerstwo
Środowiska na rozpoznanie wód termalnych ujętych otworem Frombork IGH – 1,
- 06.04.2011 r. Gmina Frombork podpisała z Instytutem Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie umowę
na wykonanie badań klimatu i operatu klimatycznego celem potwierdzenia jego potencjalnych
leczniczych właściwości. Wartość umowy 25.000,00 złotych. W trakcie realizacji zadania Instytut
przekazał Gminie sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych z dnia 05.07.2011 r.
przeprowadzone na potrzeby operatu klimatycznego,
- 06.09.2011 r. uzyskano od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wyniki
badań dotyczących maksymalnych średniorocznych stężeń zanieczyszczeń powietrza we
Fromborku i okolicach, danych niezbędnych do opracowania operatu klimatycznego,
- 22.09.2011 r. Rada Miejska we Fromborku podjęła uchwałę nr IX/64/11 w sprawie przystąpienia
do prac związanych z nadaniem miejscowości Frombork statusu uzdrowiska albo obszaru
ochrony uzdrowiskowej,
- 27.09.2011 r. dokonano protokolarnego odbioru od Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN w Warszawie opracowania pn. Operat klimatyczny „Właściwości
lecznicze klimatu Fromborka” wraz ze świadectwem potwierdzającym właściwości lecznicze
klimatu wraz z dokumentacją kartograficzną,
- 24.10.2011 roku Gmina Frombork podpisała umowę z Zachodnim Centrum Konsultingowym
„Euro Invest” Sp. z o.o. na wykonanie „Operatu Uzdrowiskowego dla Gminy Frombork” zgodnie z
wymaganiami Ustawy z 28 lipca 2005 r. Dokument ten stanowić będzie podstawowe źródło w
procesie ubiegania się w Ministerstwie Zdrowia o statusy dla Gminy Frombork. Głównym
koordynatorem prac związanych z przygotowaniem operatu został dr inż. arch. Tomasz
Ołdytowski. Wartość zadania to 68.805,00 złotych,
- 28.10.2011 r. Gmina Frombork zawarła umowę z Wodociągami Fromborskimi Sp. z o.o. na
ustalenie zasobów eksploatacyjnych wód mineralnych termalnych z utworów triasu dolnego na
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terenie Fromborka oraz przeprowadzenie niezbędnychi badań tych wód w celu potwierdzenia
właściwości leczniczych. Wartość zadania 416.228,00 złotych,
28.12.2011 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Zakład
Tworzyw Uzdrowiskowych, działając na zlecenie Spółki, jako placówka wiodąca dla innych
instytutów i laboratoriów oraz znajdująca się na liście podmiotów uprawnionych przez ministra
zdrowia do wydawania tego typu świadectw zakończył I etap opracowywania świadectwa
dotyczącego potwierdzenia leczniczych właściwości wód ujętych otworem Frombork IGH – 1 . Na
podstawie analiz fizyko-chemicznych, radiologicznych i mikrobiologicznych stwierdzono, że woda
ta jest bezpieczna do stosowania dla ludzi oraz jest przydatna w celach leczniczych,
rehabilitacyjnych i profilaktycznych. Dokument ten został przekazany Gminie Frombork.

Ponadto członkowie zespołu odbyli szereg spotkań i konsultacji z wykonawcami ww.
przedsięwzięć oraz pozostają w stałym roboczym kontakcie. Współpraca z wykonawcami układa się
dobrze. Odbyły się także spotkania z Naczelnikiem Wydziału ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia
w Warszawie Panem Włodzimierzem Śliwińskim na terenie ministerstwa oraz we Fromborku, gdzie
ww. 19 - 20 października 2011 r. przy udziale dr inż. Tomasza Ołdytowskiego dokonał oceny obszaru
i możliwości potencjalnego uzdrowiska. W wyniku tych wizyt uzyskano wiedzę niezbędną do
odpowiedniego pod kątem oczekiwań ministerstwa zdrowia przygotowania Gminy do uzyskania
statusu. Ponadto Pan Naczelnik Śliwiński wstępnie uznał, że Frombork posiada potencjał i atuty do
uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.
W wyniku dotychczasowych przedsięwzięć jesteśmy coraz bliżej celu jaki sobie postawiliśmy.

Panie i Panowie Radni !
W okresie sprawozdawczym brałam udział w wielu wydarzeniach fromborskich, powiatowych i
wojewódzkich. Tylko pokrótce je Państwu zasygnalizuję.
W lutym 2012 r. brałam udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz w I
posiedzeniu Rady Muzeum Mikołaja Kopernika IV kadencji. Wybrano Przewodniczącego Rady został nim ks. dr Jacek Wojtkowski oraz wiceprzewodniczącą Rady Krystynę Lewańską. 18 lutego na
V edycji Wiktorii w imieniu Kapituły wręczyłam statuetki kolejnym Laureatom. Wszystkim jeszcze raz
serdecznie gratuluję.
9 marca uczestniczyłam w spotkaniu z wojewodą warmińsko - mazurskim w Braniewie, 10
marca w III Fromborskim Zjeździe Krystyn i Bożen, 14 marca w Konferencji pn. "Rozwój ekonomii
społecznej szansą dla samorządów lokalnych" wspólnie z Panią Janiną Jachimowicz, kierowniczką
MGOPS na zaproszenie samorządu województwa w Kamionce k. Nidzicy. 16 marca w Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim i 24 marca w
obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru w Elblągu.
Frombork, 29.03.2012 r.
Burmistrz Krystyna Lewańska

