SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 maja do 20 czerwca 2013 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie, które przedkładam Radzie Miejskiej obejmuje okres od 29 maja do 20 czerwca
2013 roku.
W tym czasie wprowadzone zostały 4 zarządzenia burmistrza w następujących sprawach:
1. Nr 32/2013 z 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora zarządu Wodociągi
Fromborskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Nr 33/13 z 07 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych
„Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków,
chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową i
oświetleniem ulicznym.”
3. Nr 34/2013 z 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przejęcia na rzecz
Miasta i Gminy Frombork od BIO-ENERGII Spółki z o.o. w Rogitach miejskiej kotłowni na
biomasę we Fromborku położonej na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako
działka o numerze 17/2, obręb nr 10 miasta Fromborka wraz z kotłami co i urządzeniami
znajdującymi się na jej wyposażeniu, węzłów ciepłowniczych znajdujących się w budynkach
posadowionych na terenie miasta Fromborka wchodzących w skład tej kotłowni oraz sprzętu
mechanicznego.
4. Nr 35/2013 z 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Panie i Panowie Radni!
W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone następujące przetargi:
1. Zamówienie publiczne na realizację zadania polegającego na „Wykonaniu placu
rekreacyjnego w Narusie” prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Termin
składania ofert upłynął w dniu 3 czerwca br. Złożono dwie oferty. Cena najtańszej oferty
wynosiła 130.703,71 zł brutto. Cena najdroższej 149.374,45 zł brutto. Wybrano ofertę firmy
Jacek Fidura „BOB” z Lipowiny. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu
17.06.2013 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2013 r.
2. Zamówienie publiczne na „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” prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania
ofert upłynął w dniu 28 maja br. Złożono 1 ofertę na kwotę 110.000 zł brutto. Kwota ta
przekroczyła środki, jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Umowa z
wybranym wykonawcą może zostać podpisana po zwiększeniu przez Zamawiającego środków
w budżecie gminy na ww. zadanie.
3. W dniu 18 maja br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych
z terenu miasta i gminy Frombork. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
termin realizacji zamówienia obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Termin
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składania ofert upłynął w dniu 10 czerwca br. Złożono 3 oferty. W wyniku analizy i oceny
złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. z Elbląga.
4. W dniu 11 czerwca 2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie „Remontu
dachu ceramicznego oraz rewitalizację elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Błotnej
2 we Fromborku”. Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2013 r. Zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia termin zakończenia realizacji zamówienia
upływa z dniem 30.09.2013 r.
Wyłoniono wykonawcę „Zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 504”. Jest to Przedsiębiorstwo Dróg i
Mostów z Elbląga. Koszt zadania wyniesie 56.710,36 zł brutto. Termin wykonania do 20 sierpnia
2013 r. Zamówienie publiczne przeprowadzono w trybie pozaustawowym na podstawie art. 4 pkt. 8
ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. dla zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
W trakcie weryfikacji jest pięć wniosków o udzielenie pomocy na realizację następujących
zadań:
1. „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.).
2. „Chata Rybacka we Fromborku” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
3. „Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników” z
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013.
4. Projekt partnerski „Poznajmy Warmię z Domem Warmińskim”. Projekt będzie realizowany w
trakcie 12 Dni Fromborka w 2014 roku.
5. Projekt partnerski „Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora transportu, turystyki i ochrony
środowiska obszaru funkcjonalnego Kopernik”.
Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie:
12 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Olsztynie został złożony wniosek o
dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług
teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Planowany całkowity koszt
zadania wyniesie 628.776,00 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 534.459,60 zł. Projekt obejmuje
wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie 7 e-usług (e- biuro obsługi interesanta,
e-deklaracje, e-decyzje, e-podatki, e-odpady, e-konsultacje społeczne, e-rada) w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku, przygotowanie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej i sprzętowej,
zapewnienie na odpowiednim poziomie, bezpieczeństwa wdrażanego systemu. W ramach projektu
zaplanowano wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UMiG, komputery
przenośne dla radnych i pracowników mobilnych, system operacyjny i oprogramowanie
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antywirusowe, oprogramowanie biurowe. Zostanie zakupiony i wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów dla UMiG. Zostanie on tak skonfigurowany, aby umożliwić sprawne przesyłanie
danych pomiędzy poszczególnymi komórkami UMiG. Do sprawnego funkcjonowania
elektronicznego obiegu dokumentów niezbędny jest zakup skanera oraz scentralizowanego
oprogramowania obsługującego programy niezbędne do prowadzenia urzędu (finanse, kadry,
odpady itp.) współpracującego z elektronicznym obiegiem dokumentów.
Jesteśmy w trakcie realizacji sześciu projektów, na które podpisane zostały umowy:
1. „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”.
2. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”.
W dniu 18 czerwca 2013 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie w zakresie
przedłużenia terminu realizacji zadania.
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”.
6. „Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy
Frombork - zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.
Panie i Panowie Radni!
Nieodzownym elementem pracy Urzędu są kontrole. W okresie od połowy marca do końca maja
zostało przeprowadzonych 6 kontroli:
1. 14 marca 2013 roku odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
Departamentu Turystyki projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu
informacji turystycznej”. Kontrola dotyczyła następujących postępowań przetargowych oraz
kompletności przedmiotu zamówień:
 „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Punktów Informacji Turystycznej”,
 „Umeblowanie Punktów Informacji Turystycznej”,
 „Oznakowanie Punktów Informacji Turystycznej”.
W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co zostało
potwierdzone stosownym raportem z czynności kontrolnych.
2. 21.03.2013 r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa projektu pn. „Przegląd Lokalny Frombork 2012 - Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego
konsekwencjami”. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji realizacji projektu z zestawieniem
rzeczowo-finansowym. W wyniku przeprowadzonych czynności wydano raport z czynności
kontrolnych.
3. 12.04.2013 r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa inwestycji pn. „Przebudowa
stadionu miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia stadionu i
wymiana ogrodzeń”. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji realizacji operacji w zakresie
zgodności lokalizacji operacji i zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji z wnioskiem
o przyznanie pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości, co zostało potwierdzone stosownym raportem z czynności kontrolnych.
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4. 24.04.2013 r. odbyła się kontrola pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa projektu pn. „Wigilijne tradycje i
obyczaje naszym dziedzictwem”. Zespół kontrolny dokonał weryfikacji realizacji projektu z
zestawieniem rzeczowo-finansowym. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono
żadnych nieprawidłowości, co zostało potwierdzone raportem z czynności kontrolnych.
5. W dniach 13 -20 maja 2013 r. odbyła się kontrola zlecona przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego w zakresie oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych
administracji rządowej wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za
okres świadczeniowy 2011/2012. Oczekujemy się na protokół kontroli.
6. W dniach 20-23 maja 2013 r. odbyła się kontrola zlecona przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego, która dotyczyła zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Oczekujemy się na protokół kontroli.
Panie i Panowie Radni!
8 czerwca wzięłam udział w II Dniach Sołectwa Baranówka, których ważnym punktem było
symboliczne otwarcie miejsca spotkań mieszkańców. Gratuluję Panu Adamowi Rogińskiemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej przygotowania ogólnego tego święta, a także uporu i wytrwałości w
dążeniu do realizacji rozwoju swojego sołectwa, pomimo wielu słów niezasłużonej krytyki
mieszkańców sołectwa.
12 czerwca uczestniczyłam w trzecim dorocznym Spotkaniu Opiekunów Pomników Historii,
które odbyło się w tym roku w Elblągu, zaś Gmina Frombork była jego współorganizatorem. W
konferencji uczestniczył Wiceminister Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr
Żuchowski, jednocześnie Generalny Konserwator Zabytków. Uczestnicy tego spotkania
następnego dnia zwiedzili m.in. Frombork.
14 czerwca przewodniczyłam ostatniemu spotkaniu Społecznej Rady Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej we Fromborku.
16 czerwca wzięłam udział w uroczystym oddaniu nowej największej inwestycji wykonanej
ze środków własnych Samorządu, której wartość ogółem wyniosła 4.286.335,19 złotych. Została
odsłonięta pamiątkowa tablica, na której umieszczono następujący napis:
"OSIEDLE SŁONECZNE WYBUDOWANE W LATACH 70-TYCH XX WIEKU. REWITALIZACJA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, OŚWIETLENIOWEJ I SANITARNEJ WYKONANA W LATACH
2012 - 2013 PRZEZ FIRMĘ EUROVIA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY FROMBORK."
Szanowni Państwo!
5 grudnia 2012 roku minęło 10 lat zarządzania przeze mnie miastem i gminą Frombork w związku ze
sprawowaniem funkcji burmistrza.
Zastałam gminę na skraju bankructwa z prawie 60 % zadłużeniem, zostawiłam zaś w dobrej
kondycji. Zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi dokładnie 13,43 % przy dużej ilości realizowanych inwestycji
w ostatnich latach.
Zapewne nikt już z Państwa nie pamięta roku 2002 - stanu i wyglądu miasta i poszczególnych
sołectw. Pamięć ludzka krótka jest i zawodna, zaś najkrócej żyje ludzka wdzięczność.
Okrutna ironia losu spowodowała, że podjęłam decyzję o wygaśnięciu mandatu burmistrza na moją
prośbę w związku z przejściem na emeryturę.
Proszę Państwa - w niedzielę 16 czerwca uczestniczyłam w ostatniej uroczystości mojej trzeciej
niedokończonej kadencji burmistrza, w odsłonięciu tablicy upamiętniającej realizację inwestycji na Osiedlu
Słonecznym. Wtedy przyszła mi do głowy taka refleksja. W pierwszej mojej kampanii wyborczej w 2002 roku
obiecałam wyborcom - mieszkańcom Osiedla Słonecznego - załatwienie problemu tzw. czarnej drogi
(żużlowej) - któż to jeszcze pamięta?
W ostatniej kampanii wyborczej w 2010 roku obiecałam mieszkańcom Osiedla Słonecznego nową
infrastrukturę drogową.
Spójrzcie Państwo jak - zupełnie przypadkowo pojawiła się klamra spinająca te wydarzenia.
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Zaczęłam od spełnienia obietnicy, zakończyłam spełnieniem obietnicy.
Dziękuję serdecznie i z całego serca tym wszystkim, którzy w ciągu tych prawie 11 lat wspierali
proces rozwoju Miasta i Gminy Frombork i wspomagali mnie w tej trudnej drodze. Nie jestem w stanie
wszystkich wymienić.
Dziękuję Państwu Radnym trzech ostatnich kadencji, sołtysom byłym i obecnym, współpracownikom
aktywnym zawodowo i tym na emeryturze, kierownikom i dyrektorom instytucji samorządowych i
państwowych.

Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Rok 2012 był dobrym rokiem dla miasta i gminy Frombork i jej mieszkańców.
Zrealizowaliśmy większość zaplanowanych inwestycji i planowanych zadań ujętych w budżecie. Z
wyjątkiem tej największej na Osiedlu Słonecznym, gdzie zadanie przeszło na rok 2013 ze względu
na kolizję energetyczną. Ale zostało już zakończone. Pozyskaliśmy środki do realizacji projektów
na rok 2013. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wyniosła 16,31 % wykonanych
dochodów gminy.
Z tego miejsca dziękuję tradycyjnie - już po raz jedenasty - to moje 11 absolutorium - tym
wszystkim, którzy wspomagali nas w realizacji zadań budżetowych w 2012 roku:
- Radnym Rady Miejskiej,
- Sołtysom i Radom Sołeckim,
- wszystkim współpracownikom,
- kierownikom jednostek samorządowych miasta i gminy oraz powiatowych i wojewódzkich,
- wszystkim współpracującym z nami instytucjom i zakładom,
- organizacjom pozarządowym, funkcjonariuszom służb mundurowych.
Szczególnie serdecznie dziękuję kadrze kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy Frombork,
która wspierała mnie w realizacji zadań budżetowych wraz z pracownikami Urzędu:
- Panu Zbigniewowi Kędziorze - Wiceburmistrzowi Fromborka,
- Pani Marii Rogińskiej - Sekretarzowi Gminy,
- Pani Ewie Rymarskiej - Skarbnikowi Gminy
- oraz Pani Teresie Podlasz - Kalinowskiej - Zastępcy Skarbnika.
Nie powiem nic oryginalnego w tym momencie: tylko wspólne i zgodne działanie przynosi
dobre rezultaty.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Wielu mieszkańców miasta i gminy Frombork namawiało mnie do podjęcia decyzji o
wygaśnięciu mandatu na moją prośbę w związku z przejściem na emeryturę, gdyż byłoby to
honorowe wyjście zarówno dla mnie jak i dla Rady Miejskiej. Uczyniłam to…
Po wysłuchaniu wypowiedzi niektórych Pań Radnych na posiedzeniu Komisji oraz na
dzisiejszej sesji proponuję poddać pod głosowanie wniosku o natychmiastowe pozbawienie mnie
prawa do emerytury, prawa do odprawy emerytalnej, całkowity przepadek mienia i natychmiastowe
eksmitowanie mnie z mieszkania. Warto się także zastanowić nad zgilotynowaniem mnie na
Rynku. Być może to wreszcie Panie zadowoli. Niech żyje nienawiść! Ta nienawiść i brak szacunku
dla innych ludzi obróci się przeciw Paniom…
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 20 czerwca 2013
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