SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 22 marca do 28 maja 2013 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie obejmuje okres od 22 marca do 28 maja br. W tym czasie zostało
wprowadzonych 16 zarządzeń w następujących sprawach:
1. Nr 16/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza na potrzeby
podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych
w Planie Operacyjnym Miasta i Gminy Frombork;
2. Nr 17/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu
gminy Frombork za 2012 r.;
3. Nr 18/2013 z 25 marca 2013r. w sprawie zmian budżecie na 2013 r.;
4. Nr 19/2013 z 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej we Fromborku za 2012 r.;
5. Nr 20/ 2013 z 4 kwietnia 2013 r. w sprawie bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
we Fromborku za 2012 r.;
6. Nr 21/2013 z 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury we Fromborku;
7. Nr 22/2013 z 4 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy
Frombork za 2012 r.;
8. Nr 23/2013 z 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.;
9. Nr 24/2013 z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.;
10. Nr 25/2013 z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
urzędnika wyborczego w Gminie Frombork;
11. Nr 26/2013 z 6 maja 2013 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2013 r. opłat
przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie sportowe z przystani lub
nabrzeża portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenia terminów
rozliczenia się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych;
12. Nr 27/2013 z 6 maja 2013 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. cen biletów wstępu na miejski
basen kąpielowy położony na działce nr 68 obręb nr 3 miasta Fromborka;
13. Nr 28/2013 z 6 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku;
14. Nr 29/2013 z 9 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.;
15. Nr 30/2013 z 15 maja 2013 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
umorzeń lub rozłożono spłaty na raty;
16. Nr 31/2013 z 15 maja 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
i Gminy Frombork.
Panie i Panowie Radni!
W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone następujące przetargi:
1. 3 kwietnia 2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonanie na rzecz
Zamawiającego Indywidualnych Profili Edukacyjno - Zawodowych oraz prowadzenie na rzecz
Zamawiającego usługi konsultacji indywidualnych w okresie od 22 kwietnia 2013 r. do
30 czerwca 2013 r. dla 58 uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół we Fromborku. Działanie jest
realizowane w ramach projektu „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.” Termin składania ofert upłynął w dniu 11 kwietnia 2013 r.
Wpłynęła 1 oferta od CTS Centrum Terapeutyczno - Szkoleniowego Niepubliczna
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z Elbląga. Umowa z oferentem została
podpisana 12 kwietnia 2013 r.
2. 12 kwietnia 2013 r. odbył się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od
1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni na
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biomasę oraz grunt z przeznaczeniem na plac składowy o powierzchni 0,2400 ha położonej na
działce o numerze 17/2, obręb 10 miasta Fromborka wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi
zlokalizowanymi na terenie miasta Fromborka oraz sprzętem mechanicznym stanowiącym dwa
ciągniki i dwie przyczepy.
Najkorzystniejszą ofertę w tej sprawie złożył LEOTERM Hak Leszek, 82-300 Elbląg,
ul. Strażnicza 1. 29 kwietnia br. została zawarta z nim umowa dzierżawy na dzierżawę
miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku.
3. 16 maja 2013 r. ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na:
1) „Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
Frombork”. Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2013 r. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego rok produkcji 2013,
skrzyniowego z podwójną kabiną o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg i do
przewozu 7 osób wraz z kierowcą;
2) „Wykonanie placu rekreacyjnego w Narusie”. Termin składania ofert upływa w dniu
3 czerwca 2013 r. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego i ułożenie nawierzchni utwardzonej, postawienie wiaty drewnianej,
murowanego kominka, pergoli, przygotowanie miejsca pod ognisko. Zakończenie inwestycji
planowane jest na koniec sierpnia 2013.
Podpisałam umowę notarialną na sprzedaż na rzecz pana Zbigniewa Pietkiewicza, zam.
w Roninie i pani Aleksandry Koźlińskiej - Szymborskiej, zam. w Wyrzyskach nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Ronin oznaczonej jako działka o numerze 27 o powierzchni
0,0300 ha, obręb Ronin, gmina Frombork.
Szanowni Państwo Radni!
W tym czasie wykonaliśmy remonty dróg w następujących miejscowościach:
1. Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Narusa za kwotę 57.200 zł (3 wjazdy, regulacja
krawężników, utwardzona nawierzchnia).
2. Wykonanie drogi z płyt pozyskanych z Osiedla Słonecznego w miejscowości Wielkie Wierzno
i Jędrychowo za kwotę 7.500 zł. W Sołectwie Jędrychowo prace będą kontynuowane w roku
bieżącym z odzyskanych materiałów.
3. Wykonanie drogi z trelinki na cmentarzu komunalnym we Fromborku za kwotę 13.600 zł.
W dniu 14 maja 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisałam umowę
wspólnie z Panią Ewą Rymarską - Skarbnikiem 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 odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity koszt realizacji operacji
wyniesie 220.277,44 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 112.209 zł.
W trakcie weryfikacji jest jeden wniosek o udzielenie pomocy na realizację zadania pn.:
- „Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (wniosek
złożony do Ministerstwa Gospodarki w grudniu 2012 r.)
Ponadto staramy się o dofinansowania w ramach różnych projektów:
1. Gmina Frombork jest partnerem w projekcie pn. „Poznajmy Warmię z Domem
Warmińskim”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Dom Warmiński” z siedzibą w Lidzbarku
Warmińskim. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 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
został złożony przez Lidera Projektu w dniu 04.04.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim
Olsztynie. W ramach projektu Gmina Frombork planuje realizację zadania pn. „Dziedzictwo
Kulturowe i Folklor Warmii oraz Miast Partnerskich”. Projekt realizowany będzie w trakcie
12 Dni Fromborka w roku 2014.
2. Gmina Frombork jest także partnerem w projekcie pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju
sektora transportu, turystyki i ochrony środowiska obszaru funkcjonalnego Kopernik”,
którego Liderem jest Gmina Tolkmicko. Oba samorządy zdecydowały o realizacji wspólnego
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projektu i złożeniu 7 kwietnia 2013 r. dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu „Rozwój
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny
oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2009 - 2014.
3. Gmina Frombork uczestniczy w projekcie partnerskim, którego Liderem jest Gmina Miasto
Elbląg, pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląsko - Braniewskiego
Obszaru Funkcjonalnego”. Uchwała o przystąpieniu do współpracy partnerskiej została
podjęta na ostatniej sesji rady.
Jesteśmy w trakcie realizacji pięciu projektów, na które podpisane zostały umowy:
1. „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”;
2. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”;
3. „Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez
modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia
różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu”;
4. „Przyjazna szkoła dla sześciolatka” - projekt realizowany przez Zespół Szkół
we Fromborku;
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany Frombork”.
Trwa jeszcze rozliczanie projektu pn. „Wigilijne tradycje i obyczaje naszym dziedzictwem”.
Przypomnę Państwu Radnym, że 15 marca 2013 r. przedłożyłam Ministrowi Zdrowia
sporządzony Operat Uzdrowiskowy wraz ze świadectwami potwierdzającymi właściwości lecznicze
klimatu i właściwości lecznicze surowców - wód leczniczych oraz opinią Komisji Uzdrowiskowej
Rady Miejskiej we Fromborku.
29 marca 2013r. otrzymaliśmy Decyzję Ministra Zdrowia potwierdzającą możliwość
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze ochrony uzdrowiskowej „Frombork”
obejmującym miasto Frombork w granicach administracyjnych oraz dwa sołectwa gminy Frombork:
Ronin i Bogdany.
Ponadto Minister Zdrowia w oparciu o przedstawione przez nas świadectwa potwierdzające
właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości lecznicze klimatu wyznaczył
następujące kierunki lecznicze dla obszaru ochrony uzdrowiskowej „Frombork”:
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby układu nerwowego.
Obecnie oczekujemy na ukazanie się Rozporządzenia Rady Ministrów nadającego
Fromborkowi status obszaru ochrony uzdrowiskowej „Frombork” i rozpoczęliśmy prace związane
z opracowaniem statutu dla obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Wczorajszy dzień 27 maja był dniem, w którym obchodzone jest Święto Samorządu
Terytorialnego. Święto pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz
tworzących wspólnotę samorządową radnych Rady Miejskiej, sołtysów i rad sołeckich naszych
sołectw. Przed sesją otrzymaliście Państwo materiał będący podsumowaniem ostatnich 2 i pół lat
naszej wspólnej pracy, pracy na rzecz naszych mieszkańców, a więc nas samych również.
Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu pracowników Urzędu i własnym Radnym Rady
Miejskiej za życzliwe wsparcie naszych inicjatyw i propozycji realizowanych w kolejnych
budżetach. Radom Sołeckim i Sołtysom za inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane nie tylko
w ramach Funduszu Sołeckiego. Wspólnie możemy więcej zrobić.
Życzę Państwu z okazji tego Święta, by realizacji zadań, które przyjęliśmy na ten rok nic nie
zakłóciło. Życzę też wszelkiej pomyślności Wam i Waszym Rodzinom. Prezentem dla
mieszkańców Osiedla Słonecznego jest dobiegająca końca modernizacja tegoż miejsca.
Panie i Panowie Radni!
Jednym z elementów pracy burmistrza jest reprezentowanie Fromborka na zewnątrz.
Tak więc Szanowni Państwo, w dużym skrócie informuję, iż:
 24 marca br. uczestniczyłam w Elblągu w obchodach 52 Międzynarodowego Dnia Teatru
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w Teatrze im. Aleksandra Sewruka.
 8 kwietnia brałam udział w obradach jury Konkursu Samorządowego "Ośmiu Wspaniałych"
we Fromborku.
 12 kwietnia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia "Dom Warmiński" w Lidzbarku
Warmińskim. 17 kwietnia w wyjeździe do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu wraz z grupą
radnych i sołtysów.
 W dniach 25-26 kwietnia w warsztatach dla prezydentów do Sieci Cittaslow w Rynie, zaś
27 kwietnia na zaproszenie Starosty Braniewskiego wraz radnym Przemysławem Mudrykiem
uczestniczyłam w uroczystościach na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Braniewie
w związku z wizytą Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
 30 kwietnia brałam udział w posiedzeniu plenarnym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia PSP
w Gutkowie pod Olsztynem.
 5 maja w obchodach Miejsko - Gminnego Dnia Strażaka w Wielkim Wierznie, zaś 10 maja
w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Lipowinie w gminie Braniewo.
 17 maja uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion
Bałtyk w Elblągu.
 18 maja w Europejskiej Nocy Muzeów we Fromborku, zaś 19 maja w uroczystej Mszy
celebrowanej przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Wojciecha Ziembę w Archikatedrze
Fromborskiej w związku z 470 rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika na zaproszenie Marszałka
Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Metropolity Warmińskiego.
 21 maja brałam udział w obchodach Morskiego Oddziału Święta Straży Granicznej w Elblągu.
 22 maja w Olsztynie w konferencji prasowej poświęconej "Zlotowi Honorowych Obywateli
Fromborka 40 lat po zakończeniu Operacji 1001 Frombork" pierwszej i największej akcji
w stuletnich dziejach Związku Harcerstwa Polskiego.
Na Zlot przyjechało do Fromborka około 140 uczestników, dla których organizatorzy: Urząd
Miasta i Gminy Frombork, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska
i Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku przygotowali atrakcyjny program pobytu, który
wymagał wielomiesięcznych przygotowań rozpoczętych jesienią 2012 roku. Pracownicy Urzędu
przygotowali prezentację pokazującą Frombork od okresu przedwojennego po dzień dzisiejszy.
Prezentujemy ją teraz Państwu Radnym w tle sprawozdania burmistrza.
Patronat honorowy nad Zlotem objęli: Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko Mazurski, Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego i hm. Małgorzata
Sinica - Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Zlot jest jednym z wydarzeń obchodzonego
Roku Kopernika we Fromborku, zaś z 540 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika łączy Zlot HOF
pewna symbolika. Uroczyste zakończenie "Operacji 1001 - Frombork" nastąpiło w roku 1973
w 500 rocznicę urodzin Kopernika. Tegoroczny Zlot 40 lat później spina te wydarzenia swoistą
klamrą.
Brałam udział w tych zlotowych wydarzeniach w dniach 23-25 maja, zaczynając od
Seminarium "Mikołaj Kopernik we Fromborku" w Szpitalu Św. Ducha po Apel Harcerski na Rynku
Fromborskim wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej panią Zuzannę Falińską,
Honorową Obywatelkę Fromborka, laureatkę fromborskiej Wiktorii.
Ważnym wydarzeniem i bezprecedensowym były lekcje na żywo z historią, które odbyły się
24 maja w Zespole Szkół we Fromborku od przedszkola po gimnazjum.
Zlotowi HOF towarzyszył Zlot Hufca Braniewo ZHP noszącego imię Mikołaja Kopernika.
W trakcie apelu 25 maja delegacja Honorowych Obywateli Fromborka odczytała list skierowany na
moje ręce, który Państwu odczytam:
"Już do odwrotu głos trąbki wzywa… Za kilkanaście godzin rozjedziemy się do swoich
miast i miasteczek, naszych rodzin, bliskich i znajomych. Z Fromborka, tradycyjnie już,
wywieziemy miłe wspomnienia, ale także coś więcej - serdeczną pamięć o atmosferze tego Zlotu,
ciepło przyjęcia nas w tym szczególnym mieście, szczerość uścisków dłoni i atmosferę akceptacji
nas takimi, jakimi faktycznie jesteśmy.
Na to wszystko czekaliśmy całe dekady, skąpiono nam tego albo zwyczajnie nikt
dotychczas nie potrafił lub nie chciał nam tego zaoferować. Wiemy i pamiętać będziemy, że te
zaskakujące dla nas zmiany są dziełem i zasługą Pani i jej zespołu ludzi chętnych i życzliwych gratulujemy i serdecznie dziękujemy.
Być burmistrzem i kierować miastem to poważne wyzwanie i skomplikowane zadanie - Pani
im sprostała i wypełnia wzorowo. Osiągnięcie to jest tym większe, że Frombork oprócz
mieszkańców i ich codziennych problemów szczyci się także blisko 2.400 Honorowymi

4

Obywatelami. Jako ich przedstawiciele i reprezentacja kierujemy do Pani szczególne słowa
uznania. Rzadko spotyka się ludzi tak szczerze zaangażowanych i wsłuchujących się w potrzeby
swojej społeczności, swojej małej Ojczyzny.
Raz jeszcze dziękując za to wszystko, co zrobiła Pani dla Honorowych Obywateli
Fromborka, a więc swojego miasta, prosimy przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia
osobistego. Wierzymy, że rozsądek, uczciwość i troska o dobro wspólne będą szanowane przez
wszystkich mieszkańców Fromborka.
Honorowi Obywatele Fromborka"
Zlot mógł zostać zrealizowany dzięki wielu przyjaciołom Fromborka, sponsorom
i fundatorom. Dziękuję im wszystkim bardzo serdecznie. Jak również całemu zespołowi
współpracowników.
26 maja wraz z drużyną reprezentującą nasze miasto wzięłam udział w IV Turnieju Miast
Kopernikańskich i Partnerskich w Toruniu na zaproszenie prezydenta Torunia Pana Michała
Zaleskiego. Krótkie podsumowanie: IV Turniej - IV miejsce, bo ileż można zwyciężać?
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 28 maja 2013 r.
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