SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 31 stycznia do 20 marca 2014 r.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 11 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 9/14 z 31.01.2014 r w sprawie zmian w budżecie na 2014.
2. Nr 10/14 z 04.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Moniki Iwańskiej i Pana Andrzeja
Szyszło.
3. Nr 11/14 z dnia 04.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.
4. Nr 12/14 z dnia 10.02.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonego
postępowania likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego zakładu opieki Zdrowotnej przychodni Rejonowej we Fromborku w likwidacji i sprawozdania finansowego.
5. 13/14 z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok.
W okresie międzysesyjnym
28 lutego 2014 r. ogłoszono przetarg na dostawę pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci
kanalizacyjnej. W przetargu wpłynęły dwie oferty. Trwają procedury przetargowe.
Rozpoczęły się prace remontowe przy elewacji budynku zabytkowego przy ul. Błotnej 2. Umowny
termin zakończenia prac to 30 czerwca 2014 r.
Wszczęto procedurę wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej 504
w Krzyżewie. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Wszczęto procedurę wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie międzyregionalnej ścieżki rowerowej z kładką na rzece Bauda.
Inwestorem jest Województwo Warmińsko – Mazurskie.
W dniu 17.03.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Równe szanse dla
wszystkich dzieci” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Wartość
projektu wynosi 424 604,59 zł. Dofinansowanie w kwocie 360 913,90 zł. Czas realizacji projektu
obejmuje okres od 01.03.2014r. do 30.06.2015r.
Trwa rozliczanie projektu pn.: „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”.
W trakcie realizacji jest sześciu projektów, na które zostały podpisane umowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”.
„Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników”.
„Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”.
„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
„Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”.
„Rozwój e-usług w Gminie Frombork”.

Na XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 30.01.2013 r. podjęto
15 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 5 uchwał. Są to:
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1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 20142018 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Uchwała w sprawie zmian w wieloletnim programie współpracy Gminy Frombork
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych na 2014 r.- uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty. Uchwała obowiązuje w 2014 r.
5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/194/12 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia
28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu składanego lodowiska ,,Biały Orlik”
zlokalizowanego we Fromborku przy ulicy Młynarskiej oraz ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z lodowiska ,,Biały Orlik” - Uchwała została ogłoszona 10.02.2014 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 542.
Uchwała weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
W trakcie realizacji jest 10 uchwał:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2014 – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia, została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty
i obowiązuje w 2014 r.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku
na 2014 rok - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty i obowiązuje w 2014 r.
3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Miasta i Gminy Frombork dla obszaru miasta i części obszaru gminy
Frombork – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz
całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obręb 6 Frombork,
w rejonie ulicy Dworcowej - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
6. Uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Miasta i Gminy Frombork – Uchwała została ogłoszona 10.02.2014 r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 539. Uchwała weszła
w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Uchwała została ogłoszona 13.02.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 687. Uchwała weszła w życie po 14 dniach od daty
ogłoszenia.
8. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - Uchwała
została ogłoszona 10.02.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego pod pozycją 540. Uchwała weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
9. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - Uchwała została ogłoszona 10.02.2014 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 541.
Uchwała weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia
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10.
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie
dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia. Uchwała obowiązuje
w 2014 roku.
8-9.02.2014 we Fromborku odbyły się regaty bojerowe na Zalewie Wiślanym o puchar
burmistrza Fromborka, byłam współorganizatorem tych regat wraz z komitetem oraz starostą
braniewskim. Do Fromborka przybyło 37 jednostek w tym 3 spoza naszego kraju.
10.02.2014 uczestniczyłam w Braniewie na rocznej odprawie straży pożarnej, połączonej
z przekazaniem nowego wozu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Braniewie.
19.02.2014 w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa i telewizyjna dotycząca wenty
dobroczynnej. Na konferencji miałam możliwość opowiedzieć o istniejących instytucjach na
naszym terenie zatrudniających mieszkańców z terenu Fromborka, ale też o samym Fromborku
jako mieście. 1 marca odbyła się wenta dobroczynna na rzecz Caritas Frombork, gdzie udało się
uzyskać kwotę na schodołaz. Jako burmistrz objęłam honorowym patronatem zarówno WOŚP jak
i wentę dobroczynną. Dziękuję Państwu Radnym za zrozumienie problemu ludzi
niepełnosprawnych i jednogłośnie poparcie tej inicjatywy. Niestety nie wszyscy się z nami zgadzają
w tej kwestii. Od ostatniej sesji zawodnicy klubu sportowego Zalew Frombork zaczęli zgłaszać
swoje niezadowolenie dotyczące okrojenia finansów na ich działalność. Uczynili zarzut, ze Rada
przekazała 3 tys. na wentę, bo muszę komuś odwdzięczyć się, zapominając o tym, że sami
otrzymali 20 tys. Nieprzyzwoite i niezrozumiałe jest, by młodzi ludzie „zazdrościli” 3 tys. osobom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Nikt na pewno nie chciałby się z nimi zamienić. Czy to
postawa godna sportowca?
Nawiązując do klubu sportowego Zalew Frombork, chcę przedstawić informację ze
sprawozdania za rok 2013. Klub otrzymał dotację w wysokości 34 tys.: koszt grup młodzieżowych
(juniorzy, trampkarze, młodzicy) - 12.118, pozostała kwota tj. 21.882 jest przeznaczona dla
seniorów. Czy te proporcje nie są zachwiane? Statystycznie przypada na grupy młodzieżowe po
4 tys., a na osoby, które są już pełnoletnie i mogą utrzymywać się ze składek 22 tys., czyli 2/3
dotacji. 16 zawodników z terenu gminy Frombork, a 15 spoza.
Tego dnia również uczestniczyłam w konsultacjach w Urzędzie Marszałkowskim
dotyczących nowego programu finansowania 2014-2020.
20.02.2014 r. przyjęłam delegację z Urzędu Marszałkowskiego z wicemarszałkiem
Jarosławem Słomą. Wizyta dotyczyła nawiązania współpracy. Otrzymałam zapewnienie
o zabezpieczeniu środków finansowych na rekonstrukcję odwiertu w najbliższym rozdaniu
finansowym. Jest to podstawowy i pierwszy krok w pracach nad tworzeniem uzdrowiska. Odwiert
powinien być sfinansowany ze środków własnych gminy. Niestety, nie zostały one zabezpieczone
w czasie, kiedy gmina dysponowała większym budżetem. Nie stać dziś gminy na wyłożenie tych
pieniędzy, dokumentacja odwiertu jest zakończona, więc poszukuję środków finansowania,
ponieważ 02.08.2015 r. wygasa koncesja na tę rekonstrukcję, która tez pochłonęła duże nakłady.
Wicemarszałek zachęcał, aby Frombork dołączył do Cittaslow.
21.02.2014 r. wraz z panią Alina Możeluk, panem Andrzejem Szyszło i dyrektorem
Markiem Wróblem pojechaliśmy do Gołdapi
w celu konsultacji dotyczących uzdrowiska.
Z burmistrzem Gołdapi oraz pracownikami odpowiedzialnymi za powstawanie uzdrowiska
i pracownikami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie środków. Uzyskaliśmy wiele cennych informacji
na temat tworzenia uzdrowiska. Na co powinniśmy zwrócić wagę, a czego powinniśmy unikać.
Burmistrz oprócz spotkania w urzędzie zorganizował nam możliwość zobaczenia strefy A, która
jest własnością gminy, lecz zarządzana spółką wodną, ale także mieliśmy okazję zwiedzić samo
sanatorium oraz ośrodek Marzenia, który jest jedynym ośrodkiem w Polsce leczącym dzieci
i dorosłych po różnego rodzaju urazach i wylewach. Ośrodek ten jest także prywatny, sprzęt został
sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych i jest organizacyjnie połączony z sanatorium.
26.02.2014 r. uczestniczyłam w uroczystej Mszy św. poświęconej 541 rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika. Po mszy złożyłam kwiaty przy grobie Kopernika wraz z wicestarostą powiatu
oraz dyrektorem Muzeum Mikołaja Kopernika. Kwiaty składali także przedstawiciele instytucji oraz
uczniowie szkoły noszącej imię Kopernika.
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05.03.2014 r. w Tolkmicku odbyły się konsultacje Pani Lidii Wójtowicz ze wszystkimi
przedstawicielami samorządów należących do tzw. „Pętli Żuławskiej”. Każda z gmin należąca do
pętli żuławskiej przedstawiła swoje plany i potrzeby własne dotyczące wykorzystania dostępu do
Zalewu Wiślanego. Zgłosiłam podtrzymanie i aktualizację projektu na marinę. Niestety, znów nie
mamy wkładu własnego w wysokości 6 mln, gdyż cały projekt opiewa na 19 mln, wkład własny to
na dzień dzisiejszy połowa naszego rocznego budżetu.
10.03.2014 r. wraz z panią Aliną Możeluk i Panem Andrzejem Szyszło mieliśmy spotkanie
w Warszawie w departamencie wdrażania programów operacyjnych. Celem wizyty było
przedłużenie terminu na złożenia prawomocnego pozwolenia na budowę, który upływa 14 czerwca
2014 r. (tj. uzbrojenie terenu uzdrowiska ok. 5 mln.) 16 kwietnia 2013 r. otrzymaliśmy informację,
że nasz wniosek o dofinansowanie realizacji projektu uzyskał pozytywną ocenę w wyniku
weryfikacji zgodnie z kryteriami oceny formalnej. Zdaniem ówczesnej Pani Burmistrz Krystyny
Lewańskiej podejmowanie konkretnych działań na tym etapie, jest niepotrzebne. Sąd w dniu
30 kwietnia 2013 r. wydał wyrok skazujący m.in. ówczesna panią burmistrz, a także inspektora ds.
budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych za przekroczenie
swoich uprawnień i działanie na szkodę Miasta i Gminy Frombork. Od 20 czerwca 2013 r. nie było
osoby, która mogłaby podejmować jakiekolwiek decyzje. Warto w tym miejscu zauważyć, że
odwołani pracownicy od momentu uprawomocnienia się wyroku, czyli od 30 kwietnia 2013 r. mieli
świadomość, że ich zwolnienie z pracy jest kwestią tygodni, a w takiej sytuacji nie zaangażowali
się w pracę. Od 19 lipca 2013 roku Pan Marek Misztal pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy
Frombork. Osoba pełniąca obowiązki tymczasowego Burmistrza także nie podejmowała żadnych
decyzji odnośnie rozpoczęcia realizacji projektu, pozostawiając tę decyzję nowo wybranemu
burmistrzowi. Na posiedzeniu Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 31 października 2013 roku
Uchwałą nr XXXIV/268/13 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok na realizacje przedmiotowego
zadania zabezpieczono całą kwotę uwzględnioną w umowie o dofinansowanie. Przystąpiono do
przygotowania dokumentacji przetargowej. Jednakże od kwietnia do października nie podjęto
żadnych działań i 7 miesięcy przesunięcia na naszą niekorzyść. Dlatego prosimy o przedłużenie
terminu złożenia pełnej dokumentacji z dnia 14 czerwca 2014 na grudzień 2014.
14.03.2014 zorganizowałam spotkanie członków komisji uzdrowiskowej celem uzgodnienia
harmonogramu prac oraz oszacowania kosztów związaniem z tworzeniem uzdrowiska.
15.03.2014 r. uczestniczyłam w walnym zgromadzeniu OSP Jędrychowo. 17.03.2014
byłam w Urzędzie Marszałkowskim na spotkaniu w sprawie odtwarzania funkcji uzdrowiskowej
w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas spotkania przedstawiłam informacje na temat
operatu uzdrowiskowego, koncepcji uzdrowiska oraz harmonogramu prac i kosztorysu tych prac.
Operat uzdrowiskowy został wykonany w 2012 roku. Od tej pory nie podjęto i nie kontynuowano
niezbędnych działań. Dotychczasowy burmistrz, mając 2 lata na stworzenie klarownej koncepcji
i wizji uzdrowiska, nie poczynił żadnych kroków, by te prace choćby rozpocząć. Niezbitym
dowodem tego marazmu i bierności jest brak dokumentacji - koncepcja architektonicznourbanistyczna, która jest niezbędna do ubiegania się o pieniądze w nowej perspektywie
finansowania na lata 2014- 2020. To jest ostateczne rozdanie pieniędzy na uzdrowiska i jeśli jej nie
wykorzystamy to uzdrowisko zostanie tylko w naszych niespełnionych marzeniach. Podkreślić
trzeba, że w poprzedniej perspektywie finansowania 2007-2012 Frombork nie ubiegał się
o pieniądze na ten cel. Całą pulę środków na uzdrowisko wzięła Gołdap (34 mln), a oba te miasta
startowały w tym samym czasie. Gołdap jest już uzdrowiskiem i czerpie z tego korzyści, a nasza
gmina jest nadal na starcie.
Chciałabym państwa uświadomić, że został złamany art. 231 k.k. - przekroczenie
uprawnień przez burmistrza i pracownika, udzielono ustnego zlecenia na roboty drogowe bez
umowy. Nie jest wykluczone, że czeka nas proces sądowy, w którym to procesie gmina wcale nie
ma podstaw do tego, że zleciła te prace.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 20 marca 2014 r.
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