SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 listopada do 20 grudnia 2012 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie, które przedkładam Radzie Miejskiej obejmuje okres od 29 listopada
do 20 grudnia 2012 roku. W tym czasie zostały wprowadzone 4 zarządzenia burmistrza:
1) Nr 64/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem
lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork,
2) Nr 65/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork położonych
w mieście Frombork, ul. Osiedle Słoneczne 2 F,
3) Nr 66/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
4) Nr 67/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
Szanowni Państwo!
6 grudnia otworzyliśmy składane lodowisko czyli białego Orlika. Nie obyło się bez
pewnych perturbacji, ale też i nasze doświadczenie w tym wielkie nie jest. Tafla lodowiska
została przygotowana i udostępniona chętnym do jazdy na łyżwach kilka dni później. Zostało
jeszcze zainstalowanie nagłośnienia, bo dekoracje świąteczne już ożywiły Białego Orlika,
jednego z czterech w województwie warmińsko - mazurskim.
1. Wniosek złożony przez Gminę Frombork o dofinansowanie kosztów osobowych
w ramach Programu Pilotażowego "Animator - Biały Orlik" został rozpatrzony pozytywnie
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego programu w grudniu br. zostało
zatrudnionych dwóch animatorów sportu, którzy zawarli umowy zlecenia z Warmińsko Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Olsztynie na organizację i prowadzenie
zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie "Biały Orlik" w wymiarze 80 godzin
miesięcznie, co stanowi 50 % miesięcznej liczby godzin. Na pozostałe 80 godzin
animatorzy zawarli umowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Frombork (na czas
funkcjonowania lodowiska).
2. W dniu 14 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki został złożony wniosek
o dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla
projektów inwestycyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Osi Priorytetowej 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałania 6.2.2:
Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Planowany całkowity koszt zadania to
6.178.437,60 zł, w tym planowane dofinansowanie w kwocie 5.251.671,96 zł. W ramach
zadania zaplanowano opracowanie dokumentów studyjno - koncepcyjnych oraz
uzbrojenie części terenu przeznaczonego pod uzdrowisko.
3. Otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu
Higieny w Poznaniu dokument, którego brakowało nam do zakończenia prac nad
Operatem Uzdrowiskowym. Jest to świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze
wody z odwiertu "JGH-1" we Fromborku. Stwierdza się w nim, że woda z tego odwiertu
spełnia wymagania określone dla mineralnej wody leczniczej swoistej 3,3 % chlorkowosodowej, jodkowej, hipotermalnej. Woda ta może być stosowana do kąpieli
indywidualnych w wannach oraz zbiorowych w basenach leczniczych lub
rehabilitacyjnych wg wskazań lekarskich. Świadectwo podpisała Pani dr Teresa Latour kierownik Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych, której bardzo serdecznie dziękuję za
rzetelne podejście do naszych badań. Być może, że nasz Operat, który poddawany jest
końcowej obróbce, jeszcze w tym roku trafi do Ministerstwa Zdrowia.

Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!
Ustalone przez Zarząd Spółki "Wodociągi fromborskie" taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy
Frombork na rok 2013 zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada wyszła
z założenia, że utrzymanie taryf na niezmnienionym poziomie od marca 2010 roku do
grudnia 2012 roku będzie niekorzystne dla kondycji Spółki.
W związku z nałożeniem się w przyszłym roku innych jeszcze obciążeń finansowych
na mieszkańców, wynikających m.in. z ustawy śmieciowej i mając na uwadze ich kondycję
finansową zdecydowałam się na spotkanie z Radą Nadzorczą Spółki celem omówienia
zaistniałej sytuacji i rozważenia znalezienia wspólnie rozwiązania, które by sprawiło, że byłby
"i wilk syty, i owca cała".
Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się wczoraj 19 grudnia br. Oprócz
ukonstytuowania się Rady - wyboru na Przewodniczącego Rady ponownie Pana Michała
Kubacha - zaproponowano rozwiązanie sytuacji, które zostało przeze mnie przyjęte.
Tego samego dnia w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie burmistrza
i dyrektora Zarządu Spółki "Wodociągi fromborskie" w sprawie ceny wody na 2013 rok.
W wyniku negocjacji ustalono, iż cena 1 m3 wody zostanie obniżona o 50 groszy
i wyniesie 3,77 zł za 1 m3, czyli wzrost będzie na poziomie ok. 12 %.
Ponadto ustalono, że zostanie sporządzone pisemne porozumienie pomiędzy
stronami, że procent amortyzacji nie będzie wzrastał więcej niż o 0,5 %. Takie działanie
sprawi, że dojście do górnej stawki amortyzacyjnej nastąpi po 8 latach.
Ponadto na posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawiłam paragraf 18 aktu
notarialnego założycielskiego Spółki z października 2009 roku, w którym jest mowa
o uprawnieniach Rady Nadzorczej. Zacytuję dwa punkty: pkt 8 mówi o powoływaniu
i odwoływaniu Zarządu i pkt 9, który mówi o zawieraniu umów o pracę z Zarządem oraz
ustalaniu zasad wynagrodzenia Zarządu czyli Dyrektora Spółki.
Dlatego też zwróciłam się również z wnioskiem do Rady Nadzorczej o analizę
wynagrodzenia dyrektora Zarządu za lata 2009 - 2012. Zwrócę się również do Kancelarii
Radcowskiej o opinię prawną.
Szanowni Państwo!
"Ku celom pożądanym wiodą drogi kręte." Przekonaliśmy się o tym przy realizacji
inwestycji "Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do
budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizację
deszczową i oświetleniem ulicznym."
W związku z opóźnieniem w wywiązaniu się z zobowiązań przez Firmę wykonawczą
inwestycji czyli EUROVIĘ Polska S.A. podnieśliśmy zakres robót na trzy zadania. I tak zadanie II, w którym wystąpiła kolizja z siecią energetyczną z przyczyn niekorzystnych
warunków atmosferycznych zostało wyłączone i będzie realizowane wiosną przyszłego roku.
Zadanie I i III przesunięte aneksem nr 1 na 20 listopada 2012 r. Po tym terminie
naliczone będą odsetki karne zgodnie z umową. Zostały podpisane z Eurovią stosowne
aneksy.
W okresie sprawozdawczym brałam udział w różnego rodzaju spotkaniach
związkowych i okolicznościowych, przedświątecznych.
Dobiega końca rok 2012. Był to dla naszego miasta rok niełatwy. Realizowane były
duże zadania i mniejsze, napotykaliśmy na różne problemy, które staraliśmy się rozwiązywać
w miarę możliwości. Duża w tym zasługa Rady Miejskiej i Sołectw. Dziękuję Wam.
Sesja Rady Miejskiej odbywa się w przeddzień Wigilii Miejskiej na Rynku Miasta.
Jutro złożymy życzenia mieszkańcom miasta i gminy wraz z Panem Przewodniczącym Rady.
A dziś wszystkim Państwu słowami poety Stanisława Wyspiańskiego składam
życzenia świąteczne:

"Na Wigilię, na Święta, na Rok Nowy
życzenia szczęścia znów nad światem mkną.
Niech Noc truchleje, a nadziei płomyk
niechaj ogrzeje ciepłem swym Wasz dom.
Jak sople lodu niech topnieją zawiści
sercom zmęczonym słów tak mało trzeba…
Tak wiele życzeń noc ta może ziścić,
ta noc, w której księżyc świeci bochnem chleba…"
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 20 grudnia 2012 r.

