SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 26 lutego do 28 kwietnia 2016 r.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku
w dniu 25 lutego 2016 r. oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie międzysesyjnym.
Na XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 25.02.2016 r. podjęto 15 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 8 uchwał, w trakcie realizacji jest 6 uchwał, a 1 uchwała została
unieważniona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała Nr XII/123/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy
Frombork nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
o numerze 1000/19, obręb Krzyżewo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033298/5 –
uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała Nr XII/124/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka o numerze 120/2, obręb nr 6 miasta Fromborka, dla której Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00020975/1 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty.
3. Uchwała Nr XII/125/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres
3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat – Stwierdzono
nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
nr PN.4131.59.2016 w dniu 23 marca 2016 r.
4. Uchwała Nr XII/126/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na dofinansowanie przygotowania ulotki promocyjnej o aplikacji my-guide – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uchwałą Nr 0102-164/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
14 marca 2016 r. stwierdziło nieważność § 3 ust. 2.
5. Uchwała Nr XII/127/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji
do uzupełnienia aplikacji "my-guide" - mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uchwałą Nr 0102-165/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
14 marca 2016 r. stwierdziło nieważność § 3 ust. 2.
6. Uchwała Nr XII/128/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Frombork na 2016 rok – uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Uchwała Nr XII/129/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2016 roku - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Uchwała Nr XII/130/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork
na lata 2015-2032" - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty.
9. Uchwała Nr XII/131/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IX/106/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12 listopada 2015 roku
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w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych – Uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 3 marca 2016 r.,
pod poz. 1023 i obowiązuje 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwałą Nr 0102-166/16 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 marca 2016 r. stwierdziło nieważność
w części obejmującej załącznik nr 1 w zakresie pouczenia.
10. Uchwała Nr XII/132/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Frombork przyjętego Uchwałą XI/68/07 Rady Miejskiej Gminy
Frombork z dnia 27.09.2007 r. dla terenu położonego przy ul. Błotnej zgodnie z załącznikiem
graficznym - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób
zwyczajowo przyjęty.
11. Uchwała Nr XII/133/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Frombork przyjętego Uchwałą XI/68/07 Rady Miejskiej Gminy
Frombork z dnia 27.09.2007 r. dla terenu położonego przy ul. Młynarskiej zgodnie
z załącznikiem graficznym - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
12. Uchwała Nr XII/134/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
13. Uchwała Nr XII/135/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
14. Uchwała Nr XII/136/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Fromborku - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w sposób zwyczajowo przyjęty.
15. Uchwała Nr XII/137/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 10 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 22/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
2. Nr 23/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
3. Nr 24/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie pobierania opłat za ksero, fax, skan i nośnik
elektroniczny w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
4. Nr 25/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa
i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
5. Nr 26/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu
gminy Frombork za 2015 rok
6. Nr 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
7. Nr 28/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku
8. Nr 29/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
9. Nr 30/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
10. Nr 31/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji
wyposażenia narzędziowni – warsztatu przy ul. Portowej we Fromborku.
W miesiącu marcu uczestniczyłam w walnych zebraniach OSP Jędrychowo, Wielkie Wierzno
i Frombork. W tym roku zebrania sprawozdawcze były połączone z wyborami zarządów na nową,
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5 letnią kadencję. Wybierano także delegatów i przedstawicieli do zarządu oddziału miejskogminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, który odbędzie się
w miesiącu czerwcu br.
03.03. byłam w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na spotkaniu z Dyrektorem
Departamentu Panem Januszem Wroną, moja wizyta dotyczyła sprawy odwołania od decyzji
dotyczącej projektu pn. „Chata Rybacka”. Po wizycie złożyłam odwołanie od decyzji wydanej przez
marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Sprawa jest w toku.
12.03. odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie obchodów 50- lecia rozpoczęcia akcji 1001
Frombork. Obchody mają być włączone w program tegorocznych Dni Fromborka. W realizację tego
przedsięwzięcia włączyli się przedstawiciele HOF, hufce ZHP, organizacje pozarządowe, seniorzy,
Warmianki.
16.03. brałam udział we wspólnym posiedzeniu Zgromadzeniu Wspólników, Rady Nadzorczej oraz
Zarządu Spółki. Spotkanie dotyczyło przedstawienia przez dyrektora zarządu planu rzeczowofinansowego spółki na rok 2016 oraz podjęciu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółki
uchwał.
17.03. gościłam prezesa WFOŚiGW pana Adama Krzyśkowa. Tematem wizyty była rozbudowa
sieci ciepłowniczej na terenie Fromborka, sprawy związane z wodociągami oraz sprawy uzdrowiska.
18.03. byłam na walnym zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. Głównym
celem było podjęcie uchwał o rozwiązaniu Związku oraz uchwał związanych ze sprawami formalnoprawnymi i finansowo-księgowymi.
Tego samego dnia byłam na spotkaniu z wicewojewodą panem Sławomirem Sadowskim. Celem
mojej wizyty było dostarczenie dokumentacji panu wojewodzie oraz udzielenie szczegółowych
informacji na temat prac oraz dokumentacji dotyczącej powstania uzdrowiska we Fromborku.
22.03. brałam udział w pierwszym posiedzeniu Rady Muzeum.
07.04. uczestniczyłam w konferencji zorganizowanej przez prezydenta Elbląga, objęta patronatem
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka dotycząca przekopu
przez Mierzeję Wiślaną. Na konferencji przedstawiono koncepcję przekopu oraz możliwości rozwoju
dla gmin Nadzalewowych.
11.04. odbyło się spotkanie pracowników UM i dyrekcji szpitala w celu omówienia warunków
przyłączenia szpitala do sieci miejskiej po jej modernizacji i rozbudowie. Kolejne spotkanie jest
przewidziane dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych.
12.04. brałam udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów dotyczących dalszej współpracy z Lokalną
Grupą Działania.
13.04. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące regat o puchar 3 marszałków.
W tym roku zakończenie tej imprezy odbędzie się we Fromborku dnia 02.07. Chciałabym
przypomnieć, że jest to impreza cykliczna, w tym roku jest organizowana po raz 7, a województwo
warmińsko-mazurskie jest w tym roku głównym organizatorem.
19.04. w urzędzie wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, urzędu
marszałkowskiego oraz przedstawicieli gmin, które starają się być uzdrowiskami. Spotkanie miało
na celu przedstawienie największych problemów, z jakimi spotykają się gminy. Frombork jest, po
Gołdapi, gminą najlepiej przygotowaną do tego, aby stać się uzdrowiskiem, jednakże największym
problemem jest uzyskanie, dofinansowania na rekonstrukcję odwiertu. 13 stycznia 2015 r.
Fromborkowi nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej, co zakończyło etap formalny starań
o utworzenie Uzdrowiska Frombork. Przebrnęliśmy całą drogę formalno – prawną, uregulowaliśmy
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wszelkie sprawy własności gruntów, uchwaliliśmy wymagane ustawą plany miejscowe,
opracowaliśmy dokumentację pełnego uzbrojenia terenu uzdrowiska wraz z uzyskaniem
wymaganych zgód administracyjnych. Od uzdrowiska dzieli nas jeden mały krok – niewielki dla
województwa, a ogromny dla Fromborka.
Na ostatniej sesji podjęliście Państwo uchwałę o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie od
Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, która otworzyła drogę do kolejnego etapu. Po
uregulowaniu przez urząd morski i starostwo powiatowe w Braniewie kwestii wpisów do ksiąg
wieczystych wysłałam pismo do Pana wojewody o przekazanie tej działki dla gminy Frombork. Aby
móc ubiegać się o jakiekolwiek dofinasowanie z zewnętrznych źródeł dofinansowania na
zagospodarowanie plaży niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:
1. Dokumentacja techniczna lub projekt zagospodarowania terenu, dokumentacja kosztorysowa.
2. Dokumentacja dot. procedury oddziaływania na środowisko.
3. Dokumentacja aplikacyjna wraz z załącznikami wskazana w dokumentacji konkursowej.
4. W przypadku składania wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2014-2020 – obligatoryjnie Studium Wykonalności.
Bardzo potrzebna i od wielu lat wyczekiwana zarówno przez mieszkańców jak i turystów jest
miejska plaża, dlatego nie chcę już czekać i podjęłam decyzję o przygotowaniu niezbędnych
dokumentów, aby gmina mogła bez problemu starać się o dofinansowanie tego zadania jak tylko
pojawią się pierwsze konkursy. Pragnę przypomnieć, że jest to specyficzny teren i prace są
ograniczone do bardzo krótkiego odcinka czasu.
Od 01.04. na kompleksie sportowym „Orlik” rozpoczęło prace 2 nowych animatorów sportu. Zostały
także zmienione godziny otwarcia obiektu, co moim zdaniem poprawi efektywność wykorzystywania
tego obiektu. Panowie już podjęli nowe inicjatywy organizując stałe zajęcia dla różnych grup
wiekowych.
W kwietniu został również złożony wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator
Sportu” na 2016, który został pozytywnie rozpatrzony przez operatora projektu, tj. Fundację
Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku.
Gmina Frombork zakwalifikowała się do Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”,
realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu w Olsztynie. W ramach projektu
Gmina Frombork otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie i organizację od lutego do czerwca
br. 20-u godzin lekcyjnych zajęć sportowych na basenie dla 30-u uczniów klasy I i II szkoły
podstawowej przy Zespole Szkół we Fromborku. Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu opłaca
w całości koszty instruktora/trenera prowadzącego zajęcia, opiekuna oraz ubezpieczenia NW dzieci
i opiekunów. Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu pokrywała też w części koszty wejścia na
basen i koszty transportu.
Zbliża się w naszym mieście sezon turystyczny. Aby nasze miasto było bardziej przyjazne zarówno
dla mieszkańców i turystów, podjęłam decyzję o ustawieniu 6 wież kwiatowych na rynku co ożywi
i nada uroku temu nowo wyremontowanemu miejscu oraz uchroni przed bezmyślnym wjeżdżaniem
samochodami na rynek. W tym roku po raz pierwszy zostaną zamontowane na rynku donice
latarniane. Poza tym zostaną ustawione wieże kwiatowe przy pomniku Mikołaja Kopernika oraz na
skwerku emeryta. Środki na ten cel mamy niewielkie, dlatego z tego miejsca pragnę podziękować
za inicjatywę i wsparcie naszych lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy przekazali środki
finansowe na zakup sadzonek kwiatowych do wież kwiatowych tak, aby Frombork był coraz
piękniejszy. Bardzo dziękuję:
1. Firmie „Copernicus”
2. Państwu Dobromirze i Zygmuntowi Czarneckim
3. Firmie „LEOTERM” Leszek Hak
4. Panu Piotrowi Kaszy
5. Państwu Liliannie i Stanisławowi Mudrykom
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6. Panu Adamowi Rublewskiemu
7. Panu Ryszardowi Wacławskiemu.
Chciałabym również poinformować, że dyrektor spółki Wodociągi Fromborskie sp. z.o.o.
zasponsorował profesjonalna kurtynę wodną, która będzie zainstalowana obok placu zabaw.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten podarunek, który na pewno ucieszy użytkowników placu zabaw
w upalne dni.
Informacja
- równość wszystkich wnioskujących wobec prawa, jest to niedopuszczalne ażeby rozróżniać
wnioskodawców, już raz państwo nie uchwaliliście przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności dla tego konkretnego podmiotu - lecz bez problemu i żadnych zbędnych pytań
dokonaliście tego państwo na rzecz właściciela piekarni czy garbarni, nie chciałabym podejrzewać
o dyskryminacje i uprzedzenia do tego jednego mieszkańca Fromborka
- poza tym w grudniu uchwaliliście państwo jednogłośnie budżet gminy na 2016 rok, w którym został
ujęty wskaźnik sprzedaży mienia w wysokości 2,225, a wykonanie tego wskaźnika na dzień
dzisiejszy wynosi 66 399,16 zł. Jak łatwo policzyć do osiągnięcia tego wskaźnika brakuje nam
jeszcze ponad 1,5 mln - te pieniądze są już ujęte i rozdysponowane na podstawowe zadania tj.
spłaty kredytów, utrzymanie oświaty, regulowanie należności za wywóz odpadów komunalnych,
płace, ZUS-y, podatki, utrzymanie jednostek podległych.
Dopiero jak osiągniemy sprzedaż ponad te kwotę możemy wprowadzać nowe zadania, a tak jak
państwo proponowali będzie to remont dróg, ja o tym pamiętam, i tak samo jak i państwu zależy mi
na tym przedsięwzięciu. Tak samo pamiętam o palącej potrzebie budowy oczyszczalni na
sołectwach. Dla miejscowości Drewnowo, Baranówka oraz Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki zostały
zatwierdzone projekty budowlane i wydane pozwolenia na budowę. Dla miejscowości BiedkowoOsada nadal trwa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.
Ponieważ Gmina Frombork nie ma możliwości sfinansowania budowy tych instalacji ze środków
własnych podejmuje starania o uzyskanie dofinansowania ze środków w ramach nowych
programów na lata 2014-2020. W konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2014-2020, Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa nie mogliśmy aplikować, ponieważ
Gmina Frombork nie spełnia bardzo wyśrubowanych wymagań konkursowych – wielkość gminy,
ilość przyłączanych gospodarstw domowych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 28 kwietnia 2016
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