SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 16 grudnia 2015 do 25 lutego 2016 r.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku
w dniu 15 grudnia 2015 r. oraz XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu
7 stycznia 2016 r. oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie międzysesyjnym.
Na X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 15.12.2015 r. podjęto 13 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 7 uchwał, w trakcie realizacji jest 6 uchwał.
1. Uchwała Nr X/107/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2016-2027 –
uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała Nr X/108/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2016 r. – Uchwała weszła w życie z dniem
1 stycznia 2016 roku i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego w dniu 17 grudnia 2015 r. pod poz. 5048 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
3. Uchwała Nr X/109/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 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.
4. Uchwała Nr X/110/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2015 rok – Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu
17 grudnia pod poz. 5049.
5. Uchwała Nr X/111/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej
poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku –
Uchwała obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016 r. i została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 17 grudnia 2015 r. pod poz.
5050.
6. Uchwała Nr X/112/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
opłaty targowej na 2016 rok – Uchwała obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016 r. i została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu
17 grudnia 2015 r. pod poz. 5051.
7. Uchwała Nr X/113/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork
z perspektywą na lata 2016-2026 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Uchwała Nr X/114/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu lokalu nr 5 znajdującego się w budynku nr 9
posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
o numerze 62/1, obręb Jędrychowo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00026989/4
oraz na sprzedaż stosowanych udziałów w nieruchomości - uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
9. Uchwała Nr X/115/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu
oznaczonego według ewidencji gruntów jako działka o numerze 7, obręb nr 2 miasta
Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze EL1B/00011393/1 - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
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10. Uchwała Nr X/116/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka o numerze 1/1, obręb 7 Frombork wraz z nieodpłatnym
przeniesieniem prawa własności garażu wybudowanego na tej nieruchomości dla której
Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
EL1B/00005483/4 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
11. Uchwała Nr X/117/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2016 rok - uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
12. Uchwała Nr X/118/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2016 rok
- uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
13. Uchwała Nr X/119/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 07.01.2016 r. podjęto
3 uchwały. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 2 uchwały, w trakcie realizacji jest 1uchwała.
1. Uchwała Nr XI/120/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2016-2027 – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała Nr XI/121/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 7 stycznia 206 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2015 rok – Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu
13 stycznia 2016 r. pod poz. 311.
3. Uchwała Nr XI/122/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie
wystąpienia Gminy Frombork ze Stowarzyszenia pod nazwą "Komunalny Związek Gmin
Nadzalewowych" – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone 25 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 103/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
2. Nr 104/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.
3. Nr 105/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oraz wprowadzenia do użytku Planu działania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
4. Nr 106/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu
spraw z zakresu działalności lobbingowej.
5. Nr 107/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
środków transportowych na 2016 rok.
6. Nr 108/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
7. Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
8. Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze
w 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.
9. Nr 3/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania druków
odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu
Cywilnego we Fromborku.
10. Nr 4/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań
obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2016 roku.
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11. Nr 5/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2016 roku.
12. Nr 6/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
13. Nr 7/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie
Regulaminu korzystania z lodowiska "Biały Orlik" we Fromborku.
14. Nr 8/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2016 roku.
15. Nr 9/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru
końcowego kotła KNS 3000 (K1) na słomę zainstalowanego w miejskiej kotłowni na
biomasę we Fromborku.
16. Nr 10/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż dwóch ciągników rolniczych MTZ 80 o numerze rejestracyjnym
NBR C228 i MTZ 82A o numerze rejestracyjnym NBR C227.
17. Nr 11/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
18. Nr 12/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
19. Nr 13/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
20. Nr 14/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powoływania Gminnej komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
21. Nr 15/2016 z dnia 6 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
22. Nr 16/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz na stanowiska
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
23. Nr 17/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze
stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum.
24. Nr 18/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
25. Nr 19/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
miasta i gminy Frombork.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Miesiąc grudzień to czas wigilijnych spotkań. Bardzo dziękuję za wszystkie otrzymane
zaproszenia - Szkole, przedszkolu, powiatowemu domowi dziecka.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom wieczoru
świątecznego na naszym Rynku. Dziękuję za zaangażowanie wszystkich instytucji, które
pomogły przygotować świąteczny poczęstunek oraz wszystkim lokalnym artystom za
urozmaicenie i wprowadzenie nas w świąteczną atmosferę. Jak co roku Pani Tulisow
użyczyła swoich zwierząt, które stanowią niezwykłą atrakcję dla najmłodszych.
06.01. miasto włączyło się w parafialną, jak i też ogólnopolską inicjatywę pt. „Marsz Trzech
Króli”. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
12.01. brałam udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącym wydania decyzji
administracyjnej nakładającej na gminę Frombork odsetki za niezrealizowanie działania pn.
„Chata rybacka”. W spotkaniu brali udział dyrektorzy departamentu i prawnicy. Razem
dyskutowaliśmy o zaistniałej sytuacji, gdyż jest ona nietypowa i w naszym województwie jest
wyjątkiem. Po otrzymaniu decyzji złożyłam odwołanie, a jednocześnie wystąpiłam do
ministra o interpretację przepisów prawa, gdyż żaden organ nie czuje się kompetentny
podjąć decyzję o umorzeniu odsetek.
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19.01. gościłam Pana posła Jerzego Wilka – jako poseł z naszego
przedstawić rządowy projekt dofinansowania budowy pełnowymiarowej
Moim zdaniem budowa takiej sali jest nam potrzebna, lecz w
przedstawiłam Panu posłowi nasz problem z otrzymaniem gdziekolwiek
rekonstrukcję odwiertu – obiecał przyjrzeć się tej sprawie.

regionu przyjechał
sali gimnastycznej.
drugiej kolejności,
dofinansowania na

25.01. zostałam zaproszona na roczną odprawę policji. Na spotkaniu omawiano sprawy
bezpieczeństwa w powiecie braniewskim i poszczególnych gminach. Nasza gmina
statystycznie jest najbezpieczniejszą gminą w powiecie, jest to m.in. zasługa dobrego
i przemyślanie usytuowanego monitoringu oraz służb ponadnormatywnych w okresie letnim.
Gmina Frombork została tez wyróżniona jako jedna z najlepiej współpracujących gmin z
policją oraz za prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki oraz zajęć o bezpieczeństwie
prowadzonych w szkole i przedszkolu.
29.01. brałam udział w posiedzeniu rady zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Na
radzie zostały przedstawione gminom przydziały, jakie każda z poszczególnych gmin
otrzymała: na prace publiczne i użyteczno-społeczne. Nasz gmina jest na 2 miejscu w
powiecie pod względem bezrobocia, bo zaledwie 8,4% w skali powiatu. Niestety warunki
dofinansowania z roku na rok są coraz gorsze, w tym roku nawet po pracach publicznych
należy zatrudnić taką osobę na minimum 1 miesiąc, a jeśli chodzi o prace interwencyjne na
min. 3 miesiące to automatycznie zmniejsza możliwość zatrudnienia osób nawet na poziomie
2015 roku.
03.02. spotkałam się z panią poseł Elżbietą Gelert. Spotkanie dotyczyło możliwości
finansowania założonych przez gminę inwestycji w obecnej perspektywie.
03.02. gościłam pułkownika Arkadiusza Kulika, przedstawiciela Straży Granicznej w Elblągu.
Spotkanie dotyczyło współpracy Fromborka z SG w nadchodzącym sezonie.
04.02. odebrałam zaprzysiężenie nowo powołanych członków zespołu interdyscyplinarnego.
Realizując zalecenia pokontrolne z roku 2015 zmieniłam częściowo skład osobowy zespołu
interdyscyplinarnego, mam nadzieję, że usprawni i ułatwi to prace zespołu.
09.02. odbyły się konsultacje powiatowej policji, przedstawicieli służb mundurowych,
sołtysów i mieszkańców w sprawie wytypowania obszarów zagrożenia.
10.02. uczestniczyłam w spotkaniu z komitetem organizacyjnym HOF-ów w sprawie
organizacji zlotu uczestników akcji 1001 Frombork podczas Dni Fromborka.
21.02. składałam kwiaty przy grobie Mikołaja Kopernika. Kwiaty zostały także złożone przez
dyrektora Muzeum oraz uczniów szkoły podstawowej. W katedrze odbyła się uroczysta msza
w intencji rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W mszy brały udział poczty sztandarowe
z Zespołu Szkół.
22.02. brałam udział w posiedzeniu wyjazdowym sejmowej komisji Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, która odbyła się w Gdyni. Jednym z tematów komisji była budowa
kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Miałam tam również okazję porozmawiać
o sprawach naszej gminy z ministrem gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej panem
Markiem Gróbarczykiem.
23.02. byłam razem z panem mecenasem na rozprawie w sądzie gospodarczym. Gmina
Frombork pozwała armatora statku, który świadczy usługi przewoźnicze na Zalewie
Wiślanym, a zalegają z opłatami względem gminy za okres 2010-2013.
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23.02.2016 r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork uczestniczył w Braniewie
w odprawie rocznej poświęconej podsumowaniu działalności Komendy Powiatowej PSP
w Braniewie. Podczas odprawy strażacy z OSP Frombork zostali wyróżnieni za
zaangażowanie oraz za udział w największej liczbie akcji ratowniczo-gaśniczych w 2015
roku. Z analizy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
przedstawionej podczas odprawy wynika, że z pośród 23 istniejących na terenie powiatu
braniewskiego jednostek OSP największą ilość zdarzeń w 2015 roku zrealizowali strażacy z
OSP Frombork. Takich zdarzeń było 79. Jeżeli chodzi o pozostałe Jednostki Gminy
Frombork to jest OSP Jędrychowo miało ich 10, natomiast OSP Wielkie Wierzno 16. Na
marginesie przypomnę, że OSP Frombork i Wielkie Wierzno należą do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), a OSP Jędrychowo dołączyło do tego systemu pod koniec
2015 r.
Ponadto podczas odprawy przedstawiono problemy nurtujące jednostki straży pożarnych.
Głównym problemem to stare wyeksploatowane samochody pożarnicze. Najtrudniejsza
sytuacja jest w OSP Frombork, na co zwracali uwagę przedstawiciele Komendy Powiatowej
PSP w Braniewie.
24.02. w Urzędzie Marszałkowskim Biuro Regionalne w Elblągu odbyło się pierwsze
spotkanie w sprawie organizacji Regat u Puchar III Marszałków, które są planowane
w okresie 30.06-03.07. Frombork ma być miastem, w którym zostaną zakończone regaty
i nastąpi wręczenie pucharów.
Tego samego dnia spotkałam się również z wiceprezydentem Elbląga oraz burmistrzem
Tolkmicka, gdyż jesteśmy w zarządzie Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. Tak
jak Państwu ostatnio mówiłam, wszystkie gminy stowarzyszone w KZGN podjęły uchwały
o wystąpieniu z tego stowarzyszenia. Następuje kolejny etap zamknięcia stowarzyszenia.
Chciałabym państwu powiedzieć, że zostałam powołana uchwałą nr XIII/306/15 Sejmiku
Warmińsko-Mazurskiego jako członek Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
Dodam, że jestem jedynym samorządowcem, jaki został powołany w skład rady. Jest to dla
mnie ogromne wyróżnienie.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXXV/282/13 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 – 2016
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłosił 18 stycznia 2016 roku otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w roku 2016.
Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu:
1. porządku i bezpieczeństwa publicznego - wysokość dotacji przeznaczonej na realizację
zadania 3.000 zł,
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin - wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania
1.500 zł,
3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wysokość dotacji przeznaczonej na
realizację zadania 1.500 zł,
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wysokość dotacji
przeznaczonej na realizację zadania 500 zł,
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5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wysokość dotacji
przeznaczonej na realizację zadania 500 zł,
6. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wysokość dotacji przeznaczonej na realizację
zadania 1.500 zł,
7. rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej - wysokość dotacji przeznaczonej na
realizację zadania 7.000 zł.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
mogły składać do 15 lutego 2016 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
we Fromborku, ul. Młynarska 5A, oferty na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
Złożone oferty zostaną w terminie do 29 lutego 2016 roku ocenione pod względem
formalnym i merytorycznym przez powołaną Zarządzeniem nr 15/2016 Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork Komisję Konkursową. Komisja przedstawi Burmistrzowi w formie protokołu
propozycję podziału środków i kandydatów do zawarcia umów na realizację zadania
publicznego w 2016 roku.
Zgodnie z ogłoszeniem wyniki otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanych dotacji
zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Frombork,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie urzędu.
15 lutego 2016 roku został ogłoszony konkurs na wolne urzędnicze stanowisko ds.
organizacyjno- kadrowych i archiwum.
W chwili obecnej konkurs jest na etapie przyjmowania dokumentów.
Przy tej okazji chciałabym poinformować Państwa, że w
wymówienie pracownik, który był zatrudniony na stanowisku
przebywa na zwolnieniu lekarskim. W miesiącu lutym pracownik
konserwatora także rozwiązał stosunek pracy. W związku
01.03.2016 zostaną na te stanowiska przyjęte nowe osoby.

miesiącu styczniu złożył
zaopatrzeniowca, obecnie
zatrudniony na stanowisku
z zaistniałą sytuacja od

INFORMACJE O STANIE INWESTYCJI I MAJĄTKU GMINY
Modernizacja Kotłowni miejskiej
Wybudowana w latach 2002-2003 roku miejska kotłownia we Fromborku opalana słomą
o mocy 6,5 MW była na ówczesny czas nowoczesnym obiektem, jednak
ponaddwunastoletnia praca doprowadziła do wyeksploatowania istniejących urządzeń, które
coraz częściej ulegały awariom. Po kolejnej z nich, w maju 2015 r., podjęliśmy decyzję
o zaniechaniu kolejnego remontu i wymianie jednego z kotłów na nowy. Decyzja nie była
łatwa z uwagi na koszt przedsięwzięcia szacowany na 1,4 mln zł, ale uznaliśmy, że
dotychczasowa polityka remontowa zupełnie się nie sprawdziła i nie stać nas na kolejny
cząstkowy remont za kilkaset tysięcy zł. W miejsce uszkodzonego kotła, opierając się na
dotychczasowych doświadczeniach eksploatacyjnych, zainstalowano opalany biomasą
nowoczesny kocioł wodny o mocy 3,0 MW. Gotowość do podania ciepła kocioł osiągnął tuż
przed świętami Bożego Narodzenia, natomiast końcowy odbiór prac nastąpił 15 lutego br.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 420 650 zł, na które pozyskano preferencyjną pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Aktualnie trwają prace nad pozyskaniem środków na sfinansowanie kolejnego etapu działań,
zmierzających do modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej Fromborka - rozbudowy sieci
i przyłączenia obiektów fromborskiego szpitala oraz nowych odbiorców indywidualnych.
W piątek 4 marca odwiedzi nas w tej sprawie prezes Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
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Wodnej i Ochrony Środowiska w Olsztynie. O kolejnych działaniach będziemy Państwa
informować na bieżąco, m.in. na internetowej stronie miasta.
Modernizacja sali sportowej Zespołu Szkół we Fromborku
W związku z licznymi sygnałami płynącymi zarówno od rodziców jak i pracowników Zespołu
Szkół Frombork, a dotyczącymi jakości powietrza na sali sportowej, przeprowadziliśmy
szczegółowe rozpoznanie, które wykazało, że sala jest w zasadzie pozbawiona jakiejkolwiek
wentylacji. Z uwagi na przekroje, ilość i rozmieszczenie kanałów wentylacji grawitacyjnej
system ten nie miał prawa działać poprawnie. Dopóki w sali zamontowane były stare,
otwierane na całe dnie okna, problem nie był aż tak dokuczliwy, po wymianie stolarki
okiennej zaduch stał się nie do wytrzymania. Aby zapewnić prawidłową wymianę powietrza
na Sali, a jednocześnie nie tracić ciepła przez wentylację, zamówiliśmy instalację wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła. W tym systemie powietrze usuwane z sali przez
wentylatory wyciągowe ogrzewa w wymienniku ciepła powietrze wtłaczane do sali przez
wentylatory nawiewne. Zwiększa to komfort korzystania - nawiewane zimą powietrze jest
podgrzane i zmniejsza straty ciepła. Instalacja została wykonana przez firmę KLIMAT
z Bydgoszczy, a jej koszt wyniósł niecałe 82 tys. złotych.
Basen miejski
Budowę miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku rozpoczęto w 1984 roku, następnie
przerwano prace na kilka lat oraz zakończono ostatecznie jego budowę w 1994 roku.
W czerwcu 1994 roku po raz pierwszy oddano basen do eksploatacji. Od tego czasu nie
wykonywano poważnych remontów basenu i urządzeń, ograniczając się do corocznego
odświeżania powierzchni niecki, sanitariatów i bieżącej konserwacji mocno już
wyeksploatowanych urządzeń.
W ostatnich latach dały się zauważyć coraz wyższe wskazania wodomierza zasilającego
basen. W 2005 roku wodomierz wskazał 3584 m3 poboru zaś w ostatnim sezonie
użytkowania 5272 m2. Strata wody przekroczyła pojemność niecki. Najprawdopodobniej jest
to spowodowane degradacją podziemnych urządzeń i sieci zasilających basen. Z roku na rok
strata wody jest coraz większa, stan urządzeń i samego basenu coraz gorszy. Administrator
basenu coraz częściej notował skargi korzystających na stan niecki chodników i terenu
bezpośrednio przylegającego, gdzie z racji specyfiki obiektu, korzystający poruszają się
boso. Ten obiekt jako całość wymaga kompleksowego remontu zaś jego użytkowanie
w obecnym stanie technicznym może narazić Gminę na odszkodowania za wypadki.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 25 lutego 2016
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ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PONIESINYCH NA UTRZYMANIE BASENU MIEJSKIEGO WE FROMBORKU W LATACH 2011 - 2015
LATA BUDŻETOWE

ROZDZIAŁ
PARAGRAF

DOCHODY / WYDATKI

2011
DOCHODY W
ZŁ.

63095
690 - pozostałe
dochody
4010 wynagrodzenia

dochody ze sprzedaży
biletów wstępu na basen
wynagrodzenie
pracownika
oddelegowanego do kasy
biletowej

2012

WYDATKI
W ZŁ.

6 428,00

4170 wynagrodzenia - zatrudnienie ratownika
zlecenie

2013

DOCHODY W WYDATKI W DOCHODY W
ZŁ.
ZŁ.
ZŁ.

10 571,50

2014

WYDATKI W
ZŁ.

13 138,00

DOCHODY W
ZŁ.

2015

WYDATKI W
ZŁ.

14 607,50

0,00

3 260,98

3 589,20

3 828,48

4 187,42

9 144,34

7 699,00

9 100,00

8 190,00

4210 - zakup
materiałów i
wyposażenia

zakup materiałów
remontowych, podchloryn
sodu

24 611,35

23 845,04

25 568,15

28 221,50

4260 - zakup
energii

zakup energii elektrycznej
i wody

31 332,93

35 543,87

37 777,92

35 035,33

4280 - zakup
usług
zdrowotnych

badania lekarskie
ratowników

115,00

40,00

120,00

40,00

4300 - zakup
pozostałych
usług

administrowanie
basenem, abonament za
liczniki, koszenie terenów
zielonych

23 447,78

23 935,55

25 459,97

25 599,97

RAZEM

6 428,00

91 912,38

10 571,50

8

94 652,66

13 138,00

101 854,52

14 607,50

DOCHODY W WYDATKI
ZŁ.
W ZŁ.

101 274,22

3 364,67

0,00

3 364,67

9

