SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 czerwca do 13 września 2012 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 29 czerwca do 13 września 2012 r.
W tym czasie zostało wprowadzonych 12 zarządzeń w następujących sprawach:
1 - Nr 35/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
2 - Nr 36/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
3 - Nr 37/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania
Burmistrza o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Miasta
i Gminy Frombork;
4 - Nr 38/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
5 - Nr 39/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki
Horbacz – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego;
6 - Nr 40/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
7 - Nr 41/2012 z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu
gminy Frombork za I półrocze 2012 r.;
8 - Nr 42/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
w przedmiocie zmian w podziale Gminy Frombork na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania;
9 - Nr 43/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
10 - Nr 44/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
– urzędnika wyborczego;
11 - Nr 45/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Fromborka na lata 2007 - 2012;
12 - Nr 46/2012 z dnia 05 września 2012 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa
Sołectwa Bogdany.
W ww. okresie: podpisałam 1 umowę notarialną na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer
8 posadowionego w budynku nr 10 w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne
na rzecz Państwa Moniki i Marcina Mieczkowskich, zam. Frombork. Do sprzedaży przygotowywane
są następne trzy lokale mieszkalne.





Odbyły się następujące przetargi na:
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 posadowionego w budynku nr 12 w mieście Fromborku przy
ulicy Osiedle Słoneczne (wolny po Państwie Sielickich).
Przetarg nie przyniósł rezultatu. W dniu 7 sierpnia 2012 roku ogłoszono drugi przetarg.
dzierżawę nieruchomości rolnych oznaczonych jako działki o numerze 7/1 i 7/2 obręb nr 10
miasta Fromborka (przy drodze do Bogdan). Dzierżawcą nieruchomości został Pan Zbigniew
Kamiński, zam. Frombork.
dzierżawę nieruchomości rolnych (przy działkach budowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych)
oznaczonej jako działka nr 27, obręb 8 miasta Fromborka. Przetarg nie przyniósł rezultatu.
W trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było zamówienie publiczne na „Udzielenie
długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości
2 000 000,00 PLN”. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Cena najtańszej oferty
wynosiła 411 374,62 zł brutto, a najdroższej 451 808,27 zł brutto. Wybrano ofertę złożoną przez
firmę: Bank Gospodarstwa Krajowego, 10-003 Olsztyn ul. S. Pieniężnego 19. Cena wybranej
oferty to 411 374,62 zł brutto. Z wyżej wymienionym oferentem została podpisana stosowna
umowa w lipcu br.
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Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku przepisy wprowadzające Kodeks
wyborczy zobowiązały rady gmin do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do
rady gminy w terminie do 1 listopada 2012 roku, a następnie w ciągu 3 miesięcy do podziału gminy na
stałe obwody głosowania.
Zgodnie z przepisami prawa zostały przygotowane projekty uchwał dotyczące ww. zagadnień.
W związku z tym, iż jest to sprawa ważna dla mieszkańców w okresie od 22 sierpnia do 5 września
2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców Fromborka,
co do proponowanych zmian. Ww. projekty uchwał zostaną umieszczone w porządku sesji
październikowej.
Podział na okręgi wyborcze został dokonany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Gminę Frombork podzielono na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Liczba radnych
wybieranych w danym okręgu wyborczym została obliczona na podstawie jednolitej normy
przedstawicielstwa ustalonej przez podzielenie mieszkańców miasta przez liczbę radnych.
Opracowując propozycję nowego podziału gminy kierowano się założeniem, aby granice obszarowo
ze sobą sąsiadowały i tworzyły zwarty obszar. Wzięto również pod uwagę wzajemne powiązania
poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Frombork.
Natomiast przy podziale miasta na obwody głosowania kierowano się zasadą równomiernego
rozłożenia lokali oraz bliskiego dostępu do nich. Dodatkowym kryterium były przepisy prawa, które nie
pozwalają, aby w danym obwodzie wyborczym było więcej niż 3.000 mieszkańców. Gminę Frombork
podzielono na 3 stałe obwody głosowania.
Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr
VI/49/11 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Frombork (Dz. Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r. Nr 70, poz. 1221) oraz Zarządzeniem Nr 42/2012 Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
w przedmiocie zmian w podziale Gminy Frombork na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania.
1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji były projekty uchwał w sprawie:
 podziału Gminy Frombork na stałe obwody głosowania;
 podziału Gminy Frombork na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach: Podmiotami uprawnionymi do
uczestnictwa w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Frombork.
3. Cel konsultacji: Celem konsultacji było zebranie opinii, uwag i propozycji do przedstawionych
projektów uchwał.
4. Termin konsultacji: Konsultacje przeprowadzono w terminie od 22 sierpnia do 5 września 2012
roku.
5. Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektów uchwał
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na terenie Gminy Frombork. Uwagi do projektów
uchwał należało zgłaszać w formie pisemnej na „Formularzu konsultacji”.
6. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
przeprowadzenie konsultacji był Pełnomocnik ds. wyborów.

Osobą

odpowiedzialną

za

7. Wyniki konsultacji: W wyznaczonym terminie żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji
nie przekazał do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku „Formularza konsultacji”. W związku
z powyższym nie zgłoszono żadnych propozycji, ani uwag do przedmiotowych projektów uchwał.
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Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Frombork na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym został zaopiniowany
pozytywnie przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.
Szanowni Państwo!
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej Wojewoda Warmińsko –
Mazurski zarządzeniem nr 184 z dnia 16 lipca 2012 r. zarządził na dzień 23 września 2012 r.
przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Fromborku w celu wyboru jednego
radnego w okręgu wyborczym nr 6 (Baranówka, Baranówka – Leśniczówka, Nowiny, Ronin).
Zarejestrowano następujące listy kandydatów na radnych:
Lista nr 1 – KWW ANNA KOZŁOWSKA - SILICKA
1. KOZŁOWSKA Anna, lat 38, zam. Nowiny
Lista nr 2 – KWW MARKA DZIEWANOWSKIEGO
1. DZIEWANOWSKI Marek, lat 51, zam. Frombork
Odbędą się również ponowne wybory sołtysa Sołectwa Bogdany w związku ze złożoną na
piśmie rezygnacją dotychczasowego sołtysa pana Jarosława Kożusika. Wybory odbędą się
06 października 2012 roku o godzinie 15.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:
1. Wykonano ogrodzenie Placu Zabaw na Osiedlu Słonecznym realizowanego w ramach programu
NIVEA. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „COPERNICUS”
Spółka z o.o. ul Mickiewicz 9, 14-530 Frombork, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości za ww.
zadanie w wysokości 11 950,00 zł brutto.
2. Wykonano obsianie i humusowanie terenów zielonych na terenie zespołu boisk i urządzeń
sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Fromborku w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” na terenach przewidzianych w projekcie zagospodarowania terenu. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „COPERNICUS” Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 9, 14-530 Frombork, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości za ww. zadanie to
14 760,00 zł. brutto. Koszty w całości poniosła firma Eversport Spółka z o.o. 01-934 Warszawa
ul. Arkuszowa 39 - Wykonawca Orlika.
3. W zaplanowanym terminie zakończyły się prace związane z wykonaniem odwodnienia płyty
stadionu oraz wymianą ogrodzeń na stadionie miejskim we Fromborku, został sporządzony
i podpisany protokół odbioru. Wykonawcą robót była firma Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.
ul. Olsztyńska 10, 14-530 Braniewo. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 - 2013 dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Złożyliśmy następujące wnioski o dofinansowanie:
1. W dniu 16 lipca 2012 r. do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Warmii” złożono wniosek
o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Plac rekreacyjny w Narusie miejscem
aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork – zagospodarowanie przestrzeni
publicznej” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 –
2013 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Planowany całkowity koszt realizacji wyniesie 218 898,98 zł, w tym
dofinansowanie w wysokości 112 209 zł.
2. W dniu 03.08.2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie został złożony wniosek
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o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Poznajmy Warmię z Domem Warmińskim” ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Osi
Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość, Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów
regionalnych. Całkowity koszt projektu wyniesie 1 763 280,03 zł. Liderem projektu jest
Stowarzyszenie „Dom Warmiński” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim (10 partnerów). W ramach
projektu Gmina Frombork zrealizuje zadanie pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Folklor Warmii oraz
Miast Partnerskich” w trakcie XI Dni Fromborka. Wartość naszego zadania w projekcie wyniesie
150 000 zł.
3. W dniu 24 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie został złożony wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku” ze
środków
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Warmia
i
Mazury
2007-2013
w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2
Rewitalizacja miast. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 3 872 025,91 zł, w tym
dofinansowanie na kwotę 1 999 900,57 zł. W ramach zadania zaplanowano odrestaurowanie
Starego Miasta poprzez rewitalizację rynku miejskiego, Kanału Kopernika oraz odrestaurowanie
zewnętrznej części budynku przy ul. Błotnej 2.
Panie i Panowie Radni!
5 września br. podpisałam przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika w Urzędzie
Marszałkowskim w Olsztynie dwie umowy o dofinansowanie realizacji następujących zadań:
1. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw” w ramach
Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4
Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Planowana całkowita
wartość projektu to 1 107 366,31 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 635 592,86
zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rybackiego. W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw o profilu rybackim, wykonanie
ciągów komunikacyjnych (chodnik, droga dojazdowa z parkingiem), postawienie toalety
wolnostojącej i wykonanie do niej przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
2. „Modernizacja obiektu pełniącego funkcję opiekuńczo - wychowawczą poprzez
modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia
różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu”
w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4
Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Planowana całkowita
wartość projektu to 98 498,41 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 68 068 zł współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. W ramach zadania
zaplanowano doposażenie bloku kuchennego, w tym zakup materiałów do jego remontu i sprzętu
kuchennego, a także zakup sprzętu multimedialnego, zakup przyrządów zabawowych na plac
zabaw i zakup materiałów do naprawy ogrodzenia.
W związku z ogłoszonym w dniu 13 lipca 2012 r. przez Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013 z zakresu Osi Priorytetowej 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast; Działanie 4.2.
Rewitalizacja miast na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
została zamieszczona informacja o możliwości zaktualizowania zakresu rzeczowo-finansowego
zadań inwestycyjnych wpisanych do przyjętego Uchwałą Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej Gminy
Frombork w dniu 19 grudnia 2007 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Frombork na lata
2007-2015”, a także o możliwości zgłoszenia nowej inwestycji w ramach wydzielonych (i nie
podlegających zmianom) jednostek wskazanych do rewitalizacji dla tych beneficjentów, którzy
zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2007-2013. W wyznaczonym terminie,
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tj. do dnia 30 lipca 2012 r. nie wpłynęły żadne wnioski. W związku z powyższym w sierpniu br.
przystąpiono do prac związanych z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zarządzeniem nr
45/2012 z dnia 27 sierpnia opracowany dokument poddano konsultacjom społecznym, które trwają od
4 września do 18 września 2012 r.
W trakcie trwania X Dni Fromborka zrealizowano dwa projekty: nad Zalewem Wiślanym „Przegląd Lokalny – Frombork 2012 – Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku
z wszystkimi jego konsekwencjami” oraz na kompleksie sportowym ORLIK 2012 „II Turniej Old Boy’s Frombork’2012”. Dokonano także uroczystego otwarcie placu zabaw NIVEA
przy udziale przedstawiciela firmy NIVEA POLSKA Sp. z o.o. Pana Arkadiusza Kondrackiego.
X Jubileuszowe Dni Fromborka za nami. Pomimo mniejszych środków, jakie mogliśmy
zaangażować, program Święta Miasta zawierał propozycje dla każdego.
Oferta różnorodna i ciekawa, również dzięki pozyskanym środkom na projekty oraz
sponsorom i przyjaciołom miasta. To dzięki tym ostatnim mógł się odbyć wspaniały sobotni koncert
organowy z udziałem takiej gwiazdy jak Małgorzata Walewska.
W trakcie Dni Fromborka 5 sierpnia w czasie uroczystej mszy ksiądz prałat dr Jacek
Wojtkowski oficjalnie objął parafię katedralną we Fromborku i został nowym proboszczem.
Uczestniczyliśmy w tej uroczystości z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem
Hołubowskim.
Nasze sołectwa również były organizatorami wydarzeń integrujących mieszkańców.
30 czerwca w Roninie odbył się I Zjazd Mieszkańców Sołectwa Ronin - Nowiny.
11 sierpnia odbyły się II Dni Biedkowa, zaś 18 sierpnia odbyła się zabawa z okazji Święta
Drewnowa. Brałam udział w tych spotkaniach i dziękuję mieszkańcom za zaproszenie.
Delegacje naszego miasta uczestniczyły w świętach naszych miast partnerskich: w lipcu
w Święcie Rybaka w Swietłym w Rosji, w sierpniu w uroczystościach dożynkowych zaprzyjaźnionej
gminy Szypliszki oraz we wrześniu w Święcie Kazlu Rudy na Litwie.
Szanowni Państwo!
2 września w Elblągu w trakcie Święta Chleba odbył się III Turniej Miast Kopernikańskich
i Partnerskich. Uczestniczyły w nim reprezentacje pięciu miast: Braniewa, Elbląga, Fromborka,
Olsztyna i Torunia. Zwyciężyliśmy zajmując I miejsce, za nami był Olsztyn, Elbląg, Toruń i ostatnie Braniewo. Przekazaliśmy organizację IV Turnieju w przyszłym roku Toruniowi (zgodnie
z regulaminem), ponieważ Toruń będzie w 2013 roku organizatorem Dni Dziedzictwa
Kopernikańskiego od 19 lutego do 24 maja 2013 r. Prezydent Torunia zaprosił nasze miasto do
udziału w tym projekcie oraz mnie do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego Dni Dziedzictwa
Kopernikańskiego.
1 września wzięłam udział w otwarciu 55 Międzynarodowych Regat Żeglarskich "Fromborska
Jesień" oraz w zakończeniu Pleneru Malarskiego w ramach VII Warmińskich Spotkań Twórczych.
3 września w inauguracji nowego roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół we Fromborku.
Tego dnia Wojewoda Warmińsko - Mazurski Pan Marian Podziewski przeprowadził
konsultacje związane z koncepcjami budowy Morskiego Przejścia Granicznego we Fromborku.
W obecności Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Penkalskiego oraz przedstawicieli Urzędu Miasta
i Gminy Frombork. Po konsultacjach odbyła się wizja lokalna nad Zalewem Wiślanym.
Zdecydowaliśmy się na wskazanie tańszej koncepcji, gdyż istnieje realna możliwość budowy
przejścia w roku 2013.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 13 września 2012

