SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 2 października do 12 listopada 2015 r.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 01 października 2015 r. oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 01.10.2015 r. podjęto 6 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 4 uchwały, w trakcie realizacji są 2 uchwały.
1. Uchwała Nr VIII/87/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 1 października 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 VIII/88/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 1 października 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
05.10.2015 r. pod poz. 3424.
3. Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku nr VII/82/15 z dnia 10 września
2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku nr XLI/323/14 z dnia
26 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finasowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Uchwała nr VIII/90/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 1 października 2015 r. w sprawie
gromadzenia dochodów własnych przez Zespół Szkół we Fromborku funkcjonujący jako
jednostka budżetowa na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych
dochodów - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty.
5. Uchwała nr VIII/91/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 1 października 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XVII/146/12 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga, psycholog,
logopedy, terapeuty i doradcy zawodowego – Uchwała została ogłoszona w dniu 22
października 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego
poz. 3702 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
6. Uchwała nr VIII/92/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia1 października 2015 r. w sprawie
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr V/53/15
Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na
sposób przeprowadzenia wyborów sołeckich w sołectwie Wielkie Wierzno - Uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 14 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 80/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
2. Nr 81/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
3. Nr 82/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji
Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
4. Nr 83/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania
systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na
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terenie Miasta i Gminy Frombork oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej
przewidzianych do wykonywania zadań specjalnych i ogólnych
5. Nr 84/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
6. Nr 85/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie aktualizacji w 2016 roku opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
7. Nr 86/2015 z dnia 23 października 2015 r. sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
8. Nr 87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
9. Nr 88/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
10. Nr 89/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz na stanowiska
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
11. Nr 90/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy.
12. Nr 91/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
13. Nr 92/2015 z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów
członka Rady Sołeckiej
14. Nr 93/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji
sprzętu obrony cywilnej w magazynie gminnym
Jesteśmy w trakcie realizacji trzech projektów, na które są podpisane umowy:
1. z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w 2015 r. – edycja wrzesień –
grudzień – w ramach projektu są prowadzone zajęcia sportowe dla dwóch grup uczniów z klas
I-III szkoły podstawowej,
2. z Programu „Animator Moje Boisko Orlik 2012” edycja 2015 – zatrudniony animator od marca
do listopada 2015 r.
3. „Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych” – tylko
w zakresie realizacji modułu projektowego.
Z dniem 30 wrześniu br. zakończyła się realizacja projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Starego
Miasta we Fromborku”. Obecnie trwa rozliczanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.
Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork,
przygotowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie, jest w fazie opiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie
oraz przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Ww. projekt został także wyłożony do publicznego wglądu w celu umożliwienia składania uwag
i wniosków.
W dniu 8 października 2015 r. odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Baranówka. Na sołtysa
wybrano Panią Katarzynę Siwek. W związku z tym, że Pani Katarzyna Siwek była w Radzie
Sołeckiej na dzień 19 listopada 2015 r. ogłoszono wybory do rady sołeckiej.
W dniu 3 października 2015 r. została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Wydziału
Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie doraźna
kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Frombork w związku z doniesieniami medialnymi o przemocy w rodzinie ze skutkiem
śmiertelnym. Na podstawie przeprowadzonej kontroli realizacja zadań wynikająca z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w gminie Frombork w zakresie objętym kontrolą została
oceniona negatywnie.
W dniach 28-29.09 uczestniczyłam na spotkaniu w Kadynach. Konferencja była
poświęcona podsumowaniu działalności LGR na Warmii i Mazurach w latach 2007-2013. Gmina
Frombork otrzymała podziękowanie za współpracę i dotychczasowe projekty. Dla przypomnienia
wymienię je:
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- "Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw",
- "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",
- "Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników",
- "Przyjazna szkoła dla sześciolatka".
30.09. było spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Pracy. Spotkanie dotyczyło
przesunięć budżetowych oraz przydzieleniu gminom dodatkowych miejsc na prace publiczne
i użyteczno - społeczne. Gmina Frombork otrzymała 6 dodatkowych miejsc na prace publiczne
oraz 10 na PSU.
Przy tej okazji chciałabym podkreślić, że zatrudnienie bezrobotnych z terenu gminy Frombork
w roku 2015 ma się następująco.
W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych było zatrudnionych 18 osób. Na staże było
przyjęte 3 osoby, a na prace społeczno – użyteczne 25 osób.
W tym roku są zmienione, mniej korzystne warunki do zatrudnienia bezrobotnych, przez co liczba
ich jest mniejsza. Jeszcze w roku ubiegłym wystarczyło zatrudnić po okresie prac interwencyjnych
bezrobotnego na 1 do 2 tyg. Teraz mamy wytyczne mówiące, że obligatoryjnie musimy zatrudnić
taką osobę na 3 mies. Dofinansowanie jest mniejsze, bo nie przekracza 50 %, płaca minimalna
wzrasta, a tym samym koszty dla pracodawcy są większe. Więc siłą rzeczy mam mniejsze
możliwości do zatrudnienia. Jednakże wszystkie osoby kończące pracę mają możliwość otrzymać
zasiłek. Jeden wyjątek pani na własne życzenie zrezygnowała z powodu wyjazdu. Na to miejsce
została przyjęta inna osoba.
Na początku października zarówno w powiecie jak i w naszej miejscowości był obchodzony
międzynarodowy dzień seniora. W powiecie co roku jest organizowany konkurs na
najaktywniejszego seniora. W tym roku z Fromborka została wyróżniona Pani Elżbieta Kasza.
Bardzo serdecznie gratuluję.
10.10. uczestniczyłam w uroczystościach 15-lecia oddziału uzależnień w naszym Fromborskim
Szpitalu.
14.10. zorganizowałam spotkanie z wszystkimi członkami zespołu interdyscyplinarnego. Celem
tego spotkania była rozmowa na temat protokołu pokontrolnego i jak widzę dalszą pracę tego
zespołu.
16.10. uczestniczyłam w uroczystości pasowania uczniów klas pierwszych. Dzieci oprócz
prezentów otrzymały także zakupione przez gminę opaski odblaskowe, aby zawsze były widoczne
w drodze do i ze szkoły. W zeszłym roku cała szkoła podstawowa została wyposażona w takie
opaski, a teraz co roku będą je otrzymywały pierwszaki.
26.10. byłam w Tolkmicku na spotkaniu dotyczącym konsultacji wytyczania linii brzegowej oraz
torów wodnych na Zalewie Wiślanym.
29.10. w Zespole Szkół we Fromborku odbyła się olimpiada wiedzy ekologicznej, zorganizowana
przez MGOK i ZS, miałam zaszczyt być członkiem żury. Można było wygrać bardzo atrakcyjne
nagrody, które były finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
06.11. dyrektor wodociągów nawiązała kontakt z uczelnią z Poznania i zachęcił Pana dr Marka
Rostala, aby spotkał się ze mną w sprawie odwiertu. Po wstępnych rozmowach i powierzchownym
przejrzeniu dokumentacji Pan doktor stwierdził, że w jego ocenie wycena jest zbyt rozbudowana
i czekamy na propozycję współpracy z jego strony. Wraz z Panem starostą wybieramy się do
WFOŚiGW, aby tam rozpoznać możliwość finansowania naszego odwiertu.
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10.11. obchodziliśmy uroczystości związane z 97 rocznicą odzyskania niepodległości przez
Polskę. Bardzo dziękuję za przybycie wszystkim, którzy wzięli udział.
Uważam, że powinni Państwo wiedzieć o sytuacji panującej w OSP Frombork. W 2014 roku
jesienią prezes złożył do mnie pismo, w którym poinformował mnie o wycofaniu samochodu
ciężkiego z użytku, gdyż jego stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację. Zbiornik na
wodę był już tak skorodowany, że ciągłe naprawy nie dawały efektu i woda ze zbiornika cięgle
wylewała się. Straż została z jednym też już niemłodym samochodem. Niestety w miesiącu
październiku 2015 i ten samochód uległ awarii. Zepsuły się hamulce. Został odprowadzony do
warsztatu i przez 10 dni OSP Frombork została wyłączona z akcji. Pragnę przypomnieć, że OSP
Frombork jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. KSRG nakłada na straże konkretne
wymogi i jednym z nich jest posiadanie na stanie 2 samochodów średniego i ciężkiego. OSP na
dzień dzisiejszy już przekroczyła liczbę wyjazdów w porównaniu do roku ubiegłego. W mojej
ocenie nie ominie nas w najbliższym czasie zakup drugiego samochodu dla OSP Frombork.
Pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy pozostało jeszcze tylko 26 miejsc na bezpłatną
tomografię płuc. Badanie odbywa się całkowicie bezpłatnie. Koszt dojazdu częściowo refunduje
gmina Frombork. Po konsultacjach z lekarzami z naszej przychodni podjęłam decyzję, że warto
dać szansę mieszkańcom miasta i gminy Frombork, aby skorzystali z tego badania. Nie
wiedzieliśmy, ilu będzie chętnych i umówiliśmy jeden autokar na 21.11. Okazała się, że jest więcej
chętnych, więc zorganizowaliśmy 2 autokar na 28.11. Aby móc skorzystać z tego badania trzeba
spełnić warunki: być w wieku od 55 do 75 lat, być czynnym lub biernym palaczem i zapisać się na
badanie w naszej przychodni.
Zgodnie z umową 9 listopada zostało dostarczone do gminy opracowanie dokumentacji
projektowej wentylacji mechanicznej na salę gimnastyczną. 10 listopada zostało ogłoszone
zapytanie ofertowe na wykonanie tejże tej wentylacji.
Odpowiedzi na pytania radnych Komisji Rozwoju Gospodarczego
Wniosek o dofinansowanie Powiatu w zakresie remontu drogi powiatowej z Wielkiego
Wierzna do DW 505
W budżecie na 2016 r. zaplanowaliśmy wsparcie ZDP w tym zakresie jednak Zarząd Dróg
Powiatowych w projekcie budżetu nie określa konkretnych odcinków do remontu, a jedynie sumę
na to przeznaczoną. Dopiero po uchwaleniu budżetu Powiatu Braniewskiego, znając przyznane na
dany rok sumy, ZDP przystępuje do planowania remontów konkretnych odcinków – będziemy
monitorować te prace.
Wniosek o doprowadzenie prądu i oświetlenia do placu zabaw w Nowych Sadłukach.
Wykonanie takiego przyłącza wraz z budową oczyszczalni ścieków w Nowych Sadłukach nie
powinno stanowić żadnego problemu.
Wniosek o umieszczenie na stronie internetowej informacji o nieodpłatnym przyjmowaniu
ziemi przez Gminę Frombork.
Potrzeba przyjęcia większej ilości ziemi na potrzeby gminy Frombork występuje bardzo rzadko,
a jeśli już to w grę wchodzą duże jej ilości, które gdzieś trzeba by magazynować, co nie jest zbyt
estetyczne. Ponadto wielu prywatnych właścicieli nieruchomości w szczególności położonych
blisko Zalewu bardzo chętnie przyjmuje ziemię płacąc za nią. Reasumując, nie widzę potrzeby
ogłaszania takiej akcji i nie widzę też szans, by cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców.
Wniosek o usuwanie zakrzaczeń z dróg gminnych w okolicach Krzywca.
Przeprowadzimy wizję lokalną w celu określenia potrzeb w tym zakresie. Proszę pamiętać,
że mamy ograniczone możliwości sprzętowe i ludzkie, dlatego w pierwszej kolejności prace
prowadzimy na drogach najbardziej uczęszczanych tak jak np. tegoroczne oczyszczanie drogi
z Fromborka do Drewnowa wspólnie z Powiatem Braniewskim.
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Wniosek o wyjaśnienie, dlaczego Gmina Frombork ponosi koszt wymiany kotła, skoro
kotłownia ma dzierżawcę i nie wszyscy mieszkańcy korzystają z miejskiej sieci cieplnej i czy
w związku z tym mieszkańcy niepodłączeni do miejskiej sieci cieplnej mogą ubiegać się
o dofinansowane wymiany swoich urządzeń grzewczych.
Wniosek ten to w zasadzie trzy pytania:
Pytanie pierwsze: dlaczego Gmina Frombork ponosi koszt wymiany kotła, skoro kotłownia ma
dzierżawcę?
Zasady wydzierżawiania majątku, urządzeń i lokali określa w szczegółach zawsze umowa między
właścicielem a dzierżawcą, lecz wszystkie one opierają się na jednej podstawowej zasadzie
ogólnej: bieżące utrzymanie nieruchomości, lokalu, pojazdu czy urządzenia leży po stronie
dzierżawcy natomiast naprawy polegające na wymianie elementów budynku, pojazdu czy
urządzenia wskutek ich wyeksploatowania, leżą po stronie właściciela. Takie stanowisko znajduje
potwierdzenie zarówno w Kodeksie cywilnym jak i zasadach zdrowego rozsądku – bo np. czy ktoś
z Państwa uważa, że koszt wymiany okien w wynajmowanym mieszkaniu obciąża najemcę?
Dzierżawca kotłowni dba na bieżąco o powierzony majątek, przeprowadza naprawy bieżące
urządzeń i pojazdów, ale kiedy, tak jak w naszym przypadku, pojawia się potrzeba wymiany
wyeksploatowanego kotła, jej koszt ponosi właściciel, czyli Gmina Frombork.
Pytanie drugie: dlaczego Gmina Frombork (jako ogół mieszkańców) ponosi koszt wymiany kotła,
skoro nie wszyscy mieszkańcy korzystają z miejskiej sieci cieplnej?
Gmina Frombork, jak każda inna, ponosi wiele wydatków, które nie dotyczą ogółu mieszkańców:
utrzymuje szkołę, przedszkole, dom kultury, bibliotekę, drogi, buduje place zabaw, boiska,
uruchamia lodowisko i finansuje w całości lub części wiele innych rzeczy, z których też przecież nie
wszyscy korzystają. Jest to po prostu jedno z wielu zadań własnych gmin, bo ktoś te rzadko kiedy
dochodowe rzeczy musi robić, dla dobra ogółu właśnie. Zresztą podjęliśmy już starania, by
rozbudować miejską sieć ciepłowniczą i podłączyć jak najwięcej nowych odbiorców, co nie tylko
poprawi jakość powietrza w naszym mieście, ale też bardzo korzystnie wpłynie na wykorzystanie
miejskiej sieci cieplnej i wynik ekonomiczny kotłowni, a to z kolei przełoży się na wysokość opłat
pobieranych przez Gminę Frombork z tytułu dzierżawy.
Pytanie trzecie: czy w związku z tym, że Gmina Frombork ponosi koszt wymiany kotła, mimo iż nie
wszyscy mieszkańcy korzystają z miejskiej sieci cieplnej, mieszkańcy niepodłączeni do miejskiej
sieci cieplnej mogą ubiegać się o dofinansowane wymiany swoich urządzeń grzewczych?
Odpowiedź brzmi: nie. Dlaczego? Bo Gmina Frombork nie ma żadnych dochodów z tytułu
eksploatowania przez mieszkańca indywidualnego systemu grzewczego w domu czy mieszkaniu,
więc takie dofinansowane byłoby darowizną dla mieszkańca. Zupełnie inaczej jest w przypadku
miejskiej sieci cieplnej – tu użytkownicy płacą dzierżawcy za ciepło, zaś dzierżawca płaci Gminie
za dzierżawę kotłowni i sieci cieplnej, płaci za dzierżawione place składowe i magazyny oraz
podatek od nieruchomości, a co nie bez znaczenia Gmina dostaje do tego „w pakiecie” czyste
powietrze dla wszystkich. Wyobraźcie sobie Państwo Frombork bez kotłowni w listopadowy,
mglisty wieczór. Istnieją wprawdzie programy dofinansowań przyznawanych przez instytucje
specjalizujące się w ochronie środowiska jak np. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ale tam trzeba się wykazać tzw. efektem ekologicznym czyli w tym przypadku
zmniejszeniem emisji pyłów, tlenków siarki i węgla do atmosfery, co najczęściej oznacza
rezygnację z węgla. Nie ma szans, by dostać dofinansowanie na wymianę jednego dymiącego
kotła na drugi dymiący niewiele mniej. I bardzo dobrze zresztą, bo dym z kotła dolatuje dużo dalej
niż do granic działki.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 12 listopada 2015
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