SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 17 lipca do 10 września 2015 r.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we
Fromborku w dniu 16 lipca 2015 r. oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 16.07.2015 r. podjęto 24
uchwały. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 14 uchwał, w trakcie realizacji są 11 uchwały.
1. Uchwała Nr VI/56/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2015-2027 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
2. Uchwała Nr VI/57/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2015 r. - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu
27.07.2015 r. pod. poz. 2739.
3. Uchwała Nr VI/58/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Frombork – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Uchwała Nr VI/59/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork
dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork –
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Uchwała nie została ogłoszona.
5. Uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork
dla części obszaru obrębów 2, 5 i 7 miasta Frombork – Uchwała wejdzie w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko
– Mazurskiego. Uchwała nie została ogłoszona.
6. Uchwała Nr VI/61/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork
dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ulicy Dworcowej – Uchwała wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego. Uchwała nie została ogłoszona.
7. Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
ustanowienia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej "Frombork"- Uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu
5 sierpnia 2015 r. pod poz. 2895 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Wojewoda Warmińsko - Mazurski w dniu 4 sierpnia stwierdził
Rozstrzygnięciem Nadzorczym nieważność § 6 ust. 1 pkt 13, pkt 15 oraz § 6 ust. 2 pkt
7 załącznika do uchwały.
8. Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości – Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 29 lipca 2015 r. pod poz. 2807
i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
9. Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty z 50 % na 20 % od opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wpisanych do rejestru zabytków
stanowiących własność Gminy Frombork - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
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10. Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako część działki o numerze 123/1, obręb nr 6 miasta Frombork, dla której
Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze EL1B/00038124/0 - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
11. Uchwała Nr VI/66/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu
oznaczonego według ewidencji gruntów jako działka o numerze 9, obręb nr 5 miasta
Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00018809/0 - Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
12. Uchwała Nr VI/67/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na
kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
13. Uchwała Nr VI/68/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na
kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
14. Uchwała Nr VI/69/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego we Fromborku Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko
Mazurskiego w dniu 30 lipca 2015 r. pod poz. 2820 i weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia. Wojewoda Warmińsko - Mazurski w dniu 4 sierpnia stwierdził
Rozstrzygnięciem Nadzorczym nieważność § 5 ust. 4 § 8 tiret 1,2,5,6,9 załącznika do
ww. uchwały.
15. Uchwała Nr VI/70/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Frombork – Uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz.
2822 w dniu 30 lipca 2015 r. i wchodzi w życie od dnia 1 września 2015 r.
16. Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy
Frombork – Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 2778 w dniu 28 lipca 2015 r. obowiązuje po
14 dniach od dnia ogłoszenia.
17. Uchwała Nr VI/72/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
18. Uchwała Nr VI/73/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
utworzenia na terenie miasta Frombork odrębnego obwodu głosowania w
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień
6 września 2015 r. - Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 2905 w dniu 6 sierpnia 2015 r.
19. Uchwała Nr VI/74/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
20. Uchwała Nr VI/75/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników - Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
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21. Uchwała Nr VI/76/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
uchwalenia statutu Sołectwa Baranówka - Uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 2781 w dniu 28 lipca
2015 r. obowiązuje po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
22. Uchwała Nr VI/77/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie
nieprzyznania prac interwencyjnych - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
23. Uchwała Nr VI/78/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie
nieprzyznania lokalu mieszkalnego - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
24. Uchwała Nr VI/79/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Fromborku w zakresie nieudzielania niezbędnej pomocy w trudnej
sytuacji życiowej - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 10 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 64/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta
i Gminy Frombork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł wszystkich podmiotów biorących
udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień
6 września 2015 r.
2. Nr 65/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
3. Nr 66/2015 z dnia z 30 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy
Frombork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
4. Nr 67/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru
końcowego zadania inwestycyjnego polegającego na odrestaurowaniu Starego Miasta
obejmującego rewitalizację Placu Rynku i Kanału Kopernika we Fromborku w formule
"zaprojektuj i wybuduj", realizowanego w ramach projektu pn. "Rewitalizacja obszaru
Starego Miasta we Fromborku" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja
miast, działania 4.2. Rewitalizacja miast, Nr wniosku o dofinansowanie projektu WNDRPWM.04.02-28-027/12.
5. Nr 68/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania
z ogólnodostępnego systemu dostępu do sieci Internet - Hotspot Urzędu Miasta i Gminy
we Fromborku"
6. Nr 69/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2015 r.
7. Nr 70/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. "Wykonanie prac związanych z wymianą kotła na słomę w kotłowni miejskiej we
Fromborku"
8. Nr 71/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie powołania Obwodowych
Komisji do spraw Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
9. Nr 72/2015 z dnia 01 września 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z miejsc na Cmentarzu Komunalnym w mieście Frombork
10. Nr 73/2015 z dnia 03 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Obwodowej Komisji do spraw Referendum powołanej dla przeprowadzenia
ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
3

W dniach 12-13 sierpnia 2015 roku odbyła się kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku. Przedmiotem kontroli była realizacja zaleceń pokontrolnych
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia
2 września 2010 r. z kontroli problemowej dotyczącej wydawania zezwoleń na prowadzenie
przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia:
1) stopnia realizacji poszczególnych zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 września 2010 r.,
2) prawidłowości wydania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
w zakresie: odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
3) prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Okres kontroli obejmował czas od dnia przyjęcia do realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych Burmistrzowi Fromborka, tj. od 7 września 2010 r. do dnia rozpoczęcia czynności
kontrolnych, tj. 12 sierpnia 2015 r. Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki
oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami. Nieprawidłowości dotyczą przede
wszystkim niewykonania zaleceń pokontrolnych z 2010 r.
W dniach 24-25 sierpnia 2015 r. odbyła się w Referacie Finansów kontrola Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w
wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2013 roku
z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży. Czekamy na projekt wystąpienia pokontrolnego.
Dnia 03 sierpnia 2015 roku została przeprowadzona doraźna kontrola w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku. Zakres kontroli - prawidłowość realizacji zadań
z
zakresu
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie
w
Gminie
Frombork,
w związku z doniesieniami medialnymi o przemocy w rodzinie, w wyniku której mąż zabił
żonę i ranił córkę. Kontrola obejmowała okres od dnia 02 grudnia 2013 roku do dnia
zakończenia kontroli, tj. do 03 sierpnia 2015 roku. W trakcie kontroli omówiono wyniki
kontroli
oraz
udzielono
instruktażu
i
wyjaśnień
Przewodniczącej
Zespołu
Interdyscyplinarnego w zakresie wynikającym z kontroli.
W okresie międzysesyjnym:
- nie zawarto umów notarialnych na sprzedaż nieruchomości,
- zorganizowano dwa pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
gruntowych o numerach 24/2 i 197/1 o łącznej powierzchni 1170 m2, obręb nr 4 miasta
Fromborka przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz na sprzedaż lokalu nr 1 o powierzchni 106,00 m2 z przynależną
piwnicą położonego w budynku nr 4 w Fromborku przy ulicy Młynarskiej. Przetargi te nie
przyniosły rezultatu.
17.07. byłam w Warszawie na spotkaniu z panią wiceminister środowiska Dorotą Niedzielą.
Jak państwu wiadomo w grudniu 2014 złożyłam do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska wniosek o dofinansowanie rekonstrukcji odwiertu wód geotermalnych we
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Fromborku środkami z programu „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka
zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”. Jeszcze w marcu w elektronicznym systemie
składania wniosków nasz wniosek widniał jako pozytywnie zweryfikowany. Jednakże do
ostatecznej decyzji NFOŚ o przyznanie dofinansowania w tym programie, potrzebna jest
pozytywna opinia głównego geologa kraju. Od pani minister dowiedziałam się, że ani
Frombork, ani żadna z gmin ubiegających się o środki na taki jak nasz cel nie otrzymała i nie
otrzyma takiej decyzji, gdyż zdaniem głównego geologa kraju rekonstrukcja
udokumentowanego odwiertu nie zmienia jego wiedzy o budowie geologicznej Polski. Po
przedstawieniu Pani Minister sytuacji finansowej gminy, kosztów odwiertu szacowanych na
4 mln zł, co jest dla Gminy kwotą astronomiczną, Pani minister osobiście zaangażowała się
w pomoc i umówiła mnie z dyrektorem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Dyrektor przeanalizował sytuację Fromborka, ale mimo widocznej chęci pomocy nie był
w stanie wskazać źródła dofinansowania tak nietypowej inwestycji. Ukierunkował nas na
sprawdzenie, czy możemy skorzystać z dofinansowania na geotermię - niestety rozpoznanie,
o którego przeprowadzenie poprosiłam dyrektora fromborskich wodociągów pokazało, że to
nie jest rozwiązanie dla nas i naszego typu wód.
19.07. rozpoczął się 48 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. W tym roku urząd
miasta był współorganizatorem razem z parafią oraz muzeum Mikołaja Kopernika.
23.07. uczestniczyłam w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowanym przez
panią dyrektor Lidię Wójtowicz. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie z Miłomłyna,
Lidzbarka Warmińskiego oraz Górowa Iławeckiego. Wszystkie te gminy w województwie
warmińsko-mazurskim starają się utworzyć uzdrowiska. Na spotkaniu poinformowano nas,
na co można będzie pozyskać środki finansowe przy tworzeniu uzdrowisk. Niestety w tej
perspektywie finansowej nie ma możliwości pozyskania środków na dofinansowanie
rekonstrukcji odwiertu. Gmina Frombork ma najdalej posunięte prace tj. ma uchwalony plan
zagospodarowania przestrzennego strefy A, B i C oraz statut obszarów ochrony
uzdrowiskowej. Jednakże pierwsze konkursy ogłoszone zostaną w 2017 roku. Abyśmy
w ogóle mogli startować po jakiekolwiek pieniądze przeznaczone na uzdrowisko, musimy
udrożnić odwiert. I znów wracamy do punktu wyjścia, gdyż druga droga jest zamknięta do
uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania.
29.07. uczestniczyłam w walnym zebraniu Stowarzyszenia Wysoczyzna Elbląska, do której
na ostatniej sesji gmina Frombork przystąpiła, jako nowy członek. Na zebraniu zostały
podjęte niezbędne uchwały, aby móc dalej pracować i zgodnie z prawem rozwijać
stowarzyszenie z nowo przyjętymi członkami.
30.07. byłam u Pana Jarosława Sarnowskiego dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa. Wizyta moja dotyczyła złożenia wyjaśnienia w sprawie oddania
zaliczki na Chatę Rybacką. Po oddaniu środków urząd marszałkowski chce naliczyć gminie
Frombork karę za niewykorzystanie zaliczki. Przygotowałam pisemne wyjaśnienie opisujące
od samego początku losy tej inwestycji. Pismo przekażę Państwu jako załącznik do
protokołu. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami UM poinformował nas, że o ile rozumie nasze
argumenty, to po analizie faktów stwierdza, że instytucją właściwą do rozpatrzenia sprawy
jest Ministerstwo Rolnictwa i tam sprawa została przekazana.
7-8.08. odbyły się tradycyjne już XIII Dni Fromborka.
W sobotę nastąpił najważniejszy moment Dni Fromborka, czyli uroczyste otwarcie i oddanie
do użytku Rynku i Kanału Kopernika. W uroczystości uczestniczył Pan Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Inwestycja ta była
niezbędna, gdyż zabytkowy Kanał Kopernika był w tragicznym stanie, groził katastrofą
budowlaną i obsunięciem się fragmentu ulicy Portowej. Koszt remontu samego kanału był
szacowany na ok. 2 mln złotych i konieczność wydania takich pieniędzy była coraz bliżej. Po
mojej interwencji w województwie pojawiła się szansa otrzymania dofinansowania
rewitalizacji Rynku i Kanału Kopernika w proporcji ok. 50/50, czyli za cenę remontu kanału
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wykonanego samodzielnie w wersji z dofinansowaniem mamy za te same pieniądze
zrewitalizowany i Kanał i Rynek. Ówczesna Rada Miejska przegłosowała mój wniosek
o przystąpienie do rewitalizacji jednogłośnie, za co jeszcze raz dziękuję. Był to znak dużego
zaufania i gospodarnego dysponowana środkami publicznymi. Przetarg był realizowany w
formule zaprojektuj i zbuduj, wykonawcą wybrano firmę MYTYCH z Elbląga. Projekty
wykonał uprawniony i doświadczony projektant, nad każdym elementem zespół
profesjonalistów debatował bardzo skrupulatnie, a wszystko to akceptował konserwator
zabytków. Jest to epokowa inwestycja w życiu powojennego Fromborka, efekt wytężonej
pracy wielu osób zmagających się z czasem, ale też i biurokracją. I tym bardziej smucą
pojawiające się pytania typu: „czemu Kopernik patrzy nie w tą stronę, co trzeba”. Dobrym
przykładem jest tu sprawa tablicy pamiątkowej przy rzeźbie Mikołaja Kopernika - kamieniarz
zrobił kilka błędów wykonując przekazany mu przez nas tekst. Tablica została wymieniona
na koszt wykonawcy w ramach reklamacji. Urząd z tego tytułu nie poniósł żadnej szkody, ale
chętnych do krytykowania urzędu natychmiast znalazły się dziesiątki.
Wszystkim, którzy byli współorganizatorami, sponsorami oraz osobom, które
bezinteresownie pomogły w zorganizowaniu Dni Fromborka bardzo serdecznie dziękuję.
Przez ciężką sytuację finansową trudno jest cokolwiek zorganizować. Tym bardziej bardzo
dziękuję za pracę i zaangażowanie w życie naszego miasta.
14.08. wieczorem na rynku odbyło się Kino Letnie w ramach promocji inwestycji pn.
rewitalizacja Rynku i Kanału Kopernika. Wyświetlony został film pt. „Królowa pszczół”. Został
on wybrany, aby móc porównać i z sentymentem popatrzeć na stary Frombork. Wszystkim
współorganizatorom bardzo dziękuję za pomoc, a mieszkańcom i turystom za przybycie.
01.09. uczestniczyłam w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół.
03.09. byłam w Ministerstwie Rolnictwa. Celem mojej wizyty były dalsze negocjacje
w sprawie kar za niewykorzystanie zwróconej zaliczki. Na realizację Chaty Rybackiej we
Fromborku.
04-05.09. byłam w naszym mieście partnerskim Kazlu Ruda. W delegacji towarzyszyła mi
Pani przewodnicząca oraz przedstawiciel oświaty. Było to ważna wizyta, gdyż Litwa
obchodzi w tym roku 15-lecie samorządu. Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło. Święto różni się
od obchodzonych w naszym mieście. Godne pozazdroszczenia są występy dzieci uczących
się w Kazlu Rudzie oraz zaangażowanie szkół w święto miasta.
08.09. byłam w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem
mojej wizyty było uszczegółowienie dalszego finansowania wymiany kotła we fromborskiej
kotłowni. Zakup i wymiana kotła jest na dzień dzisiejszy sprawą najważniejszą. Gdy tylko
objęłam stanowisko burmistrz w 2013 pracownik odpowiedzialny za prowadzenie spraw
związanych z miejską siecią ciepłowniczą prosił mnie o zwrócenie szczególnej uwagi na
kotłownię, gdyż wydatki na remonty gwałtownie rosną, a stan techniczny zainstalowanych
urządzeń (w szczególności kotłów) jest coraz gorszy.
W 2013 r. musieliśmy dokonać poważnego remontu kotłów K1i K2 wraz z ekspertyzą
i wyceną na łączną kwotę 243 847,50 zł oraz zakupiliśmy szarpacz za 56 247,39 zł.
W 2014 roku czekały nas kolejne poważne wydatki, z czego najdroższym był remont kotła
C300 nr 2 wraz z układem zasilania kotłów C1, C2 i C3 na kwotę 279 825,00 zł. Remont
kotła K1, K2 i K3 za cenę 11 031,99 zł. Oprócz tego został przeprowadzony remont
szarpacza do słomy i podajnika za kwotę 14 116,99 zł. W tym roku dokonano już wymiany
łańcuchów do odpopielania za 43 050,00 zł, wymiany falownika za 4 305,00 zł i naprawy
bębna szarpacza za 8 034,36 zł. W maju Urząd Dozoru Technicznego został wezwany przez
dzierżawcę kotłowni do kolejnej awarii jednego z dwóch dużych kotłów. Po przeglądzie kocioł
został decyzją UDT wyłączony z ruchu jako „grożący eksplozją”. Jak widać jest to sytuacja
krytyczna wymagająca konkretnych działań, a nie kolejnego doraźnego łatania za setki
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tysięcy złotych, dlatego podjęłam decyzję o szukaniu środków na zakup i montaż nowego
kotła, co da nam gwarancję spokoju i zabezpieczy nas na kolejne lata.
Informacja o stanie inwestycji gminnych na dzień 9 września 2015 r.
W związku z pojawiającymi się w obiegu publicznym i lokalnej prasie internetowej
zaskakującymi informacjami i artykułami dotyczącymi inwestycji gminnych przedstawiam
Państwu informację o ich stanie.
1. Uzbrojenie terenów pod uzdrowisko.
Na początek trochę historii, bowiem zobowiązania podjęte przez Gminę Frombork w 2012 r.
mają ogromny wpływ na decyzje, które jesteśmy zmuszeni podejmować dziś.
Wniosek o dofinansowanie projektu ze wszystkimi wymaganymi załącznikami został
złożony w Ministerstwie Gospodarki 14 grudnia 2012 r. Wniosek ów opracowano na
podstawie operatu uzdrowiskowego dla Fromborka, a w szczególności koncepcji
urbanistycznej uzdrowiska będącej jego częścią. W tym wniosku Gmina Frombork
zobowiązała się wykonać uzbrojenie terenu w postaci dróg, chodników, ścieżek rowerowych
oraz instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych wyliczonych co do metra bieżącego.
Były to wartości pomierzone z w/w koncepcji urbanistycznej uzdrowiska. Jednocześnie w tym
samym wniosku Gmina Frombork określiła całkowite wydatki na realizację projektu na kwotę
6.178.437,60 zł.
W kolejnych miesiącach wniosek był uzupełniany, oceniany formalnie i merytoryczne,
a 13 sierpnia 2013 r. Gminie Frombork zostało przyznane dofinansowanie na realizację
projektu. Uchwałą Nr XXXII/262/13 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 19 września 2013
roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok wprowadzono do budżetu zadanie pn.
„Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych planując
wydatki w kwocie 194 220 zł. Umowę o dofinansowanie, 3 października 2013 r., podpisał
Pan Marek Misztal pełniący obowiązki Burmistrza. Zgodnie z umową Gmina Frombork miała
uzyskać prawomocne pozwolenia na budowę do 14 czerwca 2014 r. zaś zakończenie prac
budowlanych miało nastąpić do 30 listopada 2014 r., a więc ledwie 5 miesięcy później, z
czego min. miesiąc należy odliczyć na przetarg na wykonawcę robót.
Ponieważ zapisana w budżecie kwota 194 220 zł była zbyt mała by zamówić
dokumentację projektową jednym z moich pierwszych działań było wprowadzenie do
budżetu na sesji Rady Miejskiej z dnia 31 października 2013 r. całej kwoty uwzględnionej w
umowie o dofinansowanie. Wreszcie można było przystąpić do przygotowania dokumentacji
przetargowej i wyboru projektanta.
26 listopada 2013 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej
uzbrojenia terenu. Pomimo dużego zainteresowania potencjalnych oferentów wpłynęły tylko
dwie oferty – obie podlegające odrzuceniu. Inni potencjalni wykonawcy postulowali o zmiany
terminów realizacji zamówienia stwierdzając wprost, że założony termin realizacji jest
nierealny. 23 grudnia 2013 r. przetarg został unieważniony.
17 stycznia 2014 r. z uwagi na zupełnie już nierealne terminy zarówno w zakresie
dokumentacji jak i wykonawstwa, Gmina Frombork wnioskuje do Ministerstwa Gospodarki
o przedłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę oraz terminu realizacji projektu
w terenie i 5 marca 2014 r. otrzymuje odpowiedź odmowną.
10 marca 2014 r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Frombork odbywa się
w ministerstwie spotkanie wyjaśniające w sprawie zmiany odmownej decyzji. W trakcie
spotkania złożyliśmy jeszcze raz wyjaśnienia i informacje dot. przedmiotowego projektu.
Ustalono także, że Gmina Frombork złoży je pisemnie wraz z dokładnym harmonogramem
zmian kadrowych, jakie miały miejsce w 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy.
7

30 kwietnia 2014 r. Gmina Frombork otrzymuje zgodę na przedłużenie terminu
realizacji projektu. Zostaje ogłoszony przetarg na dokumentację projektową i podpisana
umowa z wykonawcą. Ogłaszamy nowy przetarg na część projektową zadania, wyłaniamy
wykonawcę, opracowujemy dokumentację zgodną z deklaracjami Gminy zawartymi we
wniosku o dofinansowanie z 2012 r. i 30 grudnia 2014 r. dostarczamy do Ministerstwa
Gospodarki wymagane umową dokumenty. Część projektowa zostaje tym samym
zakończona.
Niestety, kiedy na podstawie tak wykonanej dokumentacji projektowej opracowano
kosztorysy inwestorskie, okazało się, że koszt uzbrojenia terenu to 11 397 926,31 zł, czyli
blisko dwukrotnie więcej od sumy na to przeznaczonej! Ponieważ budżet Gminy Frombork
wykluczał takie zwiększenie wartości inwestycji postanowiłam wystąpić do Ministerstwa
Gospodarki o wyrażenie zgody na wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie ograniczonym do
kosztu przewidywanego pierwotnie i zabezpieczonego w budżecie bez uszczerbku dla
efektywności całego zadania oraz jego celów. Miało to polegać na wykonaniu w pierwszym
etapie całości prac ziemnych i uzbrojenia podziemnego terenu oraz części nowych
nawierzchni i przesunięciu na czas późniejszy wykonania pominiętych w pierwszym etapie
nawierzchni, chodników i ścieżek rowerowych.
W związku z powyższym w dniu 2 lutego 2015 r. zwróciliśmy się do Departamentu
Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki o sporządzenie aneksu do
umowy oraz o przedłużenie terminu na wykonanie robót budowlanych do 31 grudnia 2015 r.
W odpowiedzi na zgłaszane telefoniczne zapytania z Ministerstwa Gospodarki
przesyłaliśmy do ministerstwa 19.03.2015 r. i 08.05.2015 r. dodatkowe wyjaśnienia.
Poinformowaliśmy także pisemnie, że zdefiniowany wcześniej zakres prac budowlanych
zostanie wykonany w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje prace do wykonania
w ramach otrzymanego dofinansowania, zaś pozostałe elementy projektu miały zostać
wykonane w późniejszym terminie w miarę posiadanych środków przez Gminę Frombork.
W tym czasie podczas rozmów z pracownikami ministerstwa byliśmy regularnie zapewniani,
że wszystko jest na dobrej drodze do korzystnego rozstrzygnięcia. Tak było aż do 17
czerwca 2015 r., kiedy to otrzymaliśmy telefonicznie informację, że z uwagi na ograniczenie
zakresu nasz wniosek o dofinansowanie został skierowany do ponownej oceny
merytorycznej, co miało trwać około dwóch tygodni. W pierwszych dniach sierpnia po ponad
sześciu miesiącach od pierwszego pisma w tej sprawie poinformowano nas o pozytywnej
ocenie merytorycznej i możliwości realizacji projektu w ograniczonym zakresie. O wiele za
późno by zdążyć z wykonawstwem do końca listopada i z rozliczeniem do końca roku.
Nie tylko termin realizacji projektu na gruncie stanowi tu zagrożenie zwrotem
dofinansowania – kolejnym i to bardzo poważnym jest zawarte we wniosku o dofinansowanie
z 2012 r. zobowiązanie do znalezienia do końca 2016 r. dwóch inwestorów, którzy podejmą
działalność na uzbrojonym w ramach tego projektu terenie. Ponieważ teren w całości leży w
strefie ochrony uzdrowiskowej A mogłaby to być wyłącznie działalność uzdrowiskowa, a tej
nie da się prowadzić bez rekonstrukcji niedrożnego odwiertu wód geotermalnych. Jak więc
znaleźć inwestora i wywiązać się ze zobowiązań? W tej sytuacji nie możemy narażać Gminy
na tak duże ryzyko i jesteśmy zmuszeni wycofać się z realizacji części wykonawczej
projektu. Zwrot kilkumilionowego dofinansowania byłby dla Gminy Frombork katastrofą.
2.

Remont sali sportowej Zespołu Szkół we Fromborku.

Wszyscy Państwo z pewnością wiecie o atmosferze panującej na sali sportowej ZS
Frombork, a wielu z Was pewnie zna ten zaduch i zapach osobiście. Temat wraca co kilka
lat jak bumerang, a ci, którzy uczęszczali do tej szkoły wiedzą, że ten problem nie pojawił się
wczoraj. Dlatego też, kiedy otrzymaliśmy od Sanepidu nakaz remontu posadzki
postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie dokładnie. Po przeprowadzonej wizji lokalnej
stwierdzono, że sala sportowa ZS Frombork w zasadzie... nie ma wentylacji. To, co zostało
w tym obiekcie wykonane jako wentylacja nie ma szans prawidłowo działać, a częściowo jest
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po prostu niedrożne. Przekonaliśmy więc Sanepid, by wstrzymać się z remontem posadzki
do czasu wykonania wentylacji sali sportowej. Zamówiliśmy w specjalistycznym biurze
projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, takiej, jaka jest montowana w każdej
nowej sali sportowej. Projekt właśnie powstaje (niezbędne jest pozwolenie na budowę),
potem wyłonimy wykonawcę instalacji. Po uruchomieniu wentylacji ocenimy efekt – jeśli
uciążliwy zapach zniknie latem 2016 przeprowadzimy remont posadzki. Jeśli nie zniknie
oznaczać to będzie, że podłoga sali najprawdopodobniej nadaje się do całkowitej wymiany.
Niezależnie podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu remontu ogólnobudowlanego wnętrza
sali sportowej i przyległych pomieszczeń i umieściliśmy na naszej stronie internetowej
zaproszenie do składania ofert. Niestety nikt nie złożył oferty.

3.

Remont tarasów wokół przedszkola Gwiazdkowe Wzgórze

Stan tarasów otaczających budynek fromborskiego przedszkola także jest wszystkim znany,
a zalecenia przeprowadzenia remontów pojawiały się już dawno przy przeglądach obiektu.
Z uwagi na technologię wykonania tarasów (beton i lastryko wykonywane na miejscu) i ich
stan, jedyny sposób ich naprawy to wykonanie od nowa. Ponieważ jednak myślimy poważnie
o termomodernizacji bardzo energochłonnego budynku przedszkola, co będzie wymagać
odkopania budynku, wykonanie remontu tarasów przed termomodernizacją byłoby
marnowaniem pieniędzy i zostanie wykonane po dociepleniu ścian.
Na koniec zachęcam wszystkich Państwa do zapoznawania się także z mniej znanymi
aspektami działania i problemami UMiG Frombork. Na przykład uznany powszechnie za
sprawę zamkniętą remont Osiedla Słonecznego. Wciąż spłacamy kredyt zaciągnięty na
remont, wciąż toczy się postępowanie sądowe, w którym podwykonawca remontu Osiedla
Słonecznego domaga się solidarnie od Gminy i Generalnego Wykonawcy ponad 800 tysięcy
złotych, a w ostatnich dniach Generalny Wykonawca owego remontu wezwał nas do oddania
mu blisko 300 tysięcy zł naliczonych, jego zdaniem niesłusznie, kar umownych. Oceniając
warto mieć pełną informację.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 10 września 2015
Załącznik do protokołu:
Pismo do Departamentu Rybołówstwa
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Frombork, 31.08.2015 r.

FP.042.5.2013
Pan
Marcin Frankowski
z-ca Dyrektora Departamentu
Rybołówstwa
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
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Dotyczy: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Środek 4.1 – „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
Umowa o dofinansowanie - Nr 00208-6173-SW1400044/13 z dnia 09.09.2013r.
pn. „Chata Rybacka we Fromborku”

Szanowny Panie Dyrektorze,
W związku z niemożnością zrealizowania przez Gminę Frombork zadania pn. „Chata
Rybacka we Fromborku” i zwrotem otrzymanej na ten cel zaliczki niniejszym pragnę
przedstawić Panu informacje pomocne w ocenie sytuacji.
Gmina Frombork współpracowała w opracowywaniu, a później realizacji strategii
działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” od wielu lat. W ramach tej współpracy
zrealizowano zagospodarowanie nabrzeża portowego z „rybackim” placem zabaw we
Fromborku, wyremontowano część kuchenno – gospodarczą fromborskiego przedszkola,
zakupiono specjalistyczny pojazd do czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Wszystkie te projekty
zakończyły się pełnym sukcesem i zdecydowanie przyczyniły do poprawy warunków życia
mieszkańców Gminy Frombork. Kolejnym projektem realizowanym we współpracy z LGR
Zalew Wiślany miała być realizacja „Chaty Rybackiej” we Fromborku, której
zaprojektowanie zlecono 4 lutego 2013 r. Wniosek o dofinansowanie realizacji „Chaty”
złożono 7 marca 2013 r. zaś 9 września 2013 r. pełniący obowiązki Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork komisarz,

wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów w związku

z przymusowym odejściem ze stanowiska poprzedniej Burmistrz, podpisał umowę na
dofinansowanie projektu.
Po objęciu urzędu Burmistrza 7 października 2013 r. przystąpiłam do przeglądu
realizowanych przez Gminę projektów i podpisanych umów, w szczególności projektu „Chaty
Rybackiej we Fromborku”. Po wnikliwej analizie dokumentacji budynku przekazanej Gminie
24 października 2013 r. stwierdziłam, że lokalizację obiektu wybrano wyjątkowo beztrosko,
wskazując po prostu jedyną nadającą się do zabudowy nieruchomość gminną w sąsiedztwie
portu i zaprojektowanego „rybackiego” placu zabaw, nie zastanawiając się zupełnie nad
potencjałem owej nieruchomości. Mówimy tu o ponadhektarowej działce gminnej położonej
bezpośrednio nad Zalewem Wiślanym w samym centrum Fromborka. Jest to nieruchomość
o ogromnym potencjale i wartości i jej wykorzystanie na cele budowlane musi być bardzo
dobrze przemyślane, a w tym przypadku mielibyśmy do czynienia z działką droższą od
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budynku, który na niej stoi. Stojąc na stanowisku, że nie do przyjęcia jest by Gmina
zmarnowała tak atrakcyjną nieruchomość inwestując w budowę nowego obiektu skierowałam
swoją uwagę na stojący kilkadziesiąt metrów dalej niszczejący budynek byłego dworca
kolejowego przejęty przez Gminę w lutym 2013 r., czyli tuż po zleceniu projektowania
„Chaty”, przy czym przejęcie dworca było uzgodnione dużo wcześniej, w lutym zaś sprawę
jedynie sformalizowano. Jednopoziomowy , świetnie skomunikowany i zaopatrzony w duży
parking budynek dworca z racji funkcji do jakiej go zaprojektowano oraz przyjętych
rozwiązań konstrukcyjnych o wiele lepiej nadaje się do adaptacji na przedmiotowy cel niż
zaprojektowany na „Chatę” dwukondygnacyjny budynek ze spadzistym dachem. Ponadto
dworzec został przejęty przez Gminę nieodpłatnie na cele określone w ustawie
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie
Koleje Państwowe" i Gmina ma bardzo ograniczone i wyraźnie wskazane ramy jego
wykorzystania, w które to ramy założenia Chaty Rybackiej świetnie się wpasowywały.
Wielkim błędem byłoby niewykorzystanie nadarzającej się okazji przemyślanego
zagospodarowania

niszczejącego

obiektu.

Biorąc

to

wszystko

pod

uwagę

i upewniając się co do możliwości zmiany lokalizacji realizowanego projektu, po rozmowie
z opiekunem projektu ze strony Urzędu Marszałkowskiego zdecydowałam się przystąpić do
realizacji „Chaty Rybackiej” w istniejącym budynku dworca.
Prace rozpoczęły się od wystąpienia 23 stycznia 2014 r. do PKP Nieruchomości
o potwierdzenie zgodności zamierzenia pn. Chata Rybacka z treścią aktu notarialnego
1497/2013 z 28 lutego 2013 r. określającego warunki nieodpłatnego przejęcia przez Gminę
Frombork budynku dawnego dworca kolejowego we Fromborku. Potwierdzenie tej zgodności
otrzymałam 7 lutego 2014 r., a nieco wcześniej bo 30 stycznia 2014 r., Rada Miejska we
Fromborku podjęła uchwałę intencyjną o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork (dalej MPZP), który przewidywał
adaptację dworca na mieszkania (niezgodnie z warunkami jego nieodpłatnego przejęcia od
PKP). Zgodnie z zapewnieniami doświadczonych urbanistów zmiana planu miała zająć co
najwyżej 6 miesięcy z uwagi na bardzo ograniczony zakres terenowy zmiany. Kontynuując
działania 30 maja 2014 r. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowej
dokumentacji remontu i adaptacji dworca, którą projektant wykonał i przekazał nam 15
września 2014 r.
Niestety życie pokazało, że szacunki urbanistów dotyczące czasu potrzebnego na
dokonanie zmiany MPZP były zbyt optymistyczne, a instytucje uprawnione do uzgadniania
projektów planów miejscowych potrafią bardzo długo zastanawiać się np. nad kwestią
zagrożenia powodzią omawianego terenu, nie zważając na fakt, że i tak od ponad stu lat jest
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zabudowany. Widząc zagrożenie dla realizacji projektu 24 października 2014 r. złożyłam
w Starostwie Powiatowym w Braniewie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na
podstawie obowiązującego MPZP, argumentując, że funkcja budynku zostaje utrzymana
(użyteczność publiczna), zaś zapisy planu mówiące o funkcji mieszkaniowej wskazują na co
przeznaczyć teren po rezygnacji z wykorzystywania go na cele publiczne. Niestety Starostwo
nie zgodziło się z tą argumentacją i 7 listopada 2014 r. wydało decyzję odmowną z uwagi na
niezgodność zamierzenia z obowiązującym planem miejscowym. Z uwagi przeciągające się
procedury planistyczne i brak możliwości zakończenia realizacji projektu w wyznaczonym
terminie oraz brak możliwości zmiany tego terminu, 26 czerwca 2015 r. Gmina zwraca
otrzymaną

na

realizację

„Chaty

Rybackiej

we

Fromborku”

zaliczkę

w wysokości 1 mln zł.
16 lipca 2015 r. uchwałą nr VI/61/15 Rada Miejska we Fromborku zmieniła
miejscowy plan zagospodarowania terenu dla rejonu ulicy Dworcowej we Fromborku.
W dniu pisania niniejszych wyjaśnień plan wciąż nie obowiązuje oczekując na pozytywną
opinię Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i publikację w Dzienniku Urzędowym
Województwa.
Jak Pan widzi Gmina Frombork dołożyła wszelkich starań by dbając o majątek Gminy
i racjonalnie gospodarując funduszami publicznymi zrealizować „Chatę Rybacką we
Fromborku”. Opracowaliśmy z własnych środków dwie dokumentacje projektowe „Chaty
Rybackiej”, odpowiednio budowy i remontu, zmieniliśmy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,

próbowaliśmy uzyskać

potrzebne

zgody administracyjne

logicznie

interpretując obowiązujący plan – na próżno. Nie zrezygnowaliśmy z projektu, przegraliśmy
po długiej batalii, a w takiej sytuacji kary finansowe będą całkowicie niezasłużone.
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