SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 30 grudnia 2016 roku do 22 lutego 2017 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we
Fromborku w dniu 29 grudnia 2016 roku oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie
międzysesyjnym.
Na XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 29 grudnia 2016 roku podjęto
16 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 10 uchwał, w trakcie realizacji jest 6 uchwał,
żadna uchwała nie została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1.

Uchwała Nr XVII/186/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2017 - 2027 - Uchwała
weszła w życie z dniem 01.01.2017 r.
2. Uchwała Nr XVII/187/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Frombork na 2017 r. - Uchwała weszła w życie z dniem 01.01.2017 r.
i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
w dniu 10.01.2017, rok 2017, pozycja 214 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Uchwała Nr XVII/188/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 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.
4. Uchwała Nr XVII/189/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie zmian
w budżecie na 2016 rok - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 10.01.2017,
rok 2017, pozycja 215.
5. Uchwała Nr XVII/190/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Tolkmicko na wykonanie dokumentu pn."Strategia rozwoju
portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego" wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
6. Uchwała Nr XVII/191/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie opłaty
prolongacyjnej - Uchwała weszła w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego - ogłoszono w dniu 09.01.2017, rok
2017, pozycja 177.
7. Uchwała Nr XVII/192/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 4 - Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
8. Uchwała Nr XVII/193/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 9 - Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
9. Uchwała Nr XVII/194/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Fromborka - rejon portu - Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
10. Uchwała Nr XVII/195/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie uchwalenia
zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku Uchwała weszła w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego - ogłoszono w dniu 16.01.2017 rok 2017, pozycja 314.
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11. Uchwała Nr XVII/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Frombork na 2017 rok - Uchwała weszła w życie z dniem 01.01.2017 r. i została
ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
12. Uchwała Nr XVII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie przyjęcia
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Frombork na lata 2017-2022 - Uchwała weszła w życie
z dniem 01.01.2017 r. i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
13. Uchwała Nr XVII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie uchwalenia
ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2017 rok -Uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
14. Uchwała Nr XVII/199/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie zmiany
uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej we Fromborku - Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
15. Uchwała Nr XVII/200/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2017 rok - Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
16. Uchwała Nr XVII/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej zbadania skargi na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku w zakresie naruszenia przepisów prawa - Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone 14 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 80/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2. Nr 81/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
mienia komunalnego.
3. Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw
płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych
w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Frombork
oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie
zaopatrzenia materiałowego i usług.
4. Nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi
opiekuńcze w 2017 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we
Fromborku.
5. Nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów
korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
6. Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
7. Nr 5/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku.
8. Nr 6/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań
obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku.
9. Nr 7/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2017 roku.
10. Nr 8/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do brakowania
druków ścisłego zarachowania zniszczonych lub uszkodzonych w procesie wydawania
dowodów osobistych w latach 2001-2015.
11. Nr 9/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata
2015-2032 w roku 2017".
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12. Nr 10/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
13. Nr 11/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
14. Nr 12/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Frombork przez organizację pozarządowe oraz podmioty.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
05.01. uczestniczyłam w spotkaniu ekumenicznym.
09.01. byłam na spotkaniu z posłem Jerzym Wilkiem, spotkanie dotyczyło spraw
uzdrowiskowych
11.01. uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym Szlaku Kopernika, na spotkaniu były
omawiane kwestie promocji szlaku i zaangażowanie gmin w realizację promocji tego
przedsięwzięcia.
13.01. brałam udział w posiedzeniu Rady Zatrudnienia, na radzie został przedstawiony
przydział prac publicznych i użyteczno - społecznych dla poszczególnych samorządów, oraz
przedstawienie i podział środków na rok 2017. W kwietniu 2017 kończy się kadencja obecnej
Rady Zatrudnienia, następstwem tego będzie powołanie nowej, jednakże po zmianie
przepisów do składu rady starosta może powołać tylko 3 przedstawicieli samorządu z całego
powiatu - jako kandydata z gminy Frombork zgłosiłam Panią Janinę Jachimowicz.
25.01. razem z Panią Agnieszką Nawrot - Kopycińską uczestniczyłam w WarmińskoMazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w spotkaniu dotyczącym dostosowania sieci
szkół do nowego ustroju szkolnego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kuratorium
Oświaty w Olsztynie.
13.02. uczestniczyłam w rocznej odprawie Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, na
której podsumowano pracę państwowej straży pożarnej oraz przedstawiono jednostki
ochotniczych straży pożarnych i ich współpracę z PSP.
15.02. brałam udział w spotkaniu, na którym były omawiane możliwości pozyskania
dofinansowania na samochód dla OSP Frombork.
19.02. w Archikatedrze fromborskiej odbyły się uroczystości związane z 544 rocznicą urodzin
Mikołaja Kopernika, po uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa
Józefa Górzyńskiego nastąpiło składanie kwiatów przy grobie wielkiego astronoma, swoją
osobą zaszczycił nas marszałek województwa Pan Marek Gustaw Brzezin oraz rektor
uniwersytetu warmińsko-mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki
17.02. gościłam komendanta straży granicznej w Elblągu pana Arkadiusza Kulika,
omawialiśmy sprawy związane z bezpieczeństwem w naszej gminie.
Zastępca burmistrza uczestniczył:
17 stycznia 2017 roku uczestniczyłam w Elblągu w debacie dotyczącej reformy oświaty.
Debata została zorganizowana przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego
Wcisłę oraz Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
24 stycznia 2017 roku uczestniczyłam w Braniewskim Centrum Kultury w konferencji
dotyczącej kształtowania bezpiecznej przestrzeni.
10 lutego 2017 roku uczestniczyłam w uroczystym złożeniu przysięgi wojskowej przez
żołnierzy służby przygotowawczej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej imienia Króla
Stefana Batorego.
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09 lutego 2017 roku uczestniczyłam w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie w rocznej
odprawie policjantów i przedstawicieli władz samorządowych. Podczas odprawy
podsumowano pracę braniewskich policjantów w 2016 roku.
28 grudnia 2016 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Frombork został ogłoszony
konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy, na który wpłynęły
2 oferty, w tym 1 spełniająca wymagania formalne. Zakończenie procedury nastąpiło
z wynikiem negatywnym, ponieważ kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punków
możliwych do otrzymania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Od dnia 1 stycznia 2017 roku w Powiecie Braniewskim zostały uruchomione dwa
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Oba punkty mieszczą się przy ulicy Królewieckiej 13
w Braniewie (Internat przy Zespole Szkół Budowlanych) i otwarte są w dniach od
poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w następujących
godzinach:
 Punkt I: otwarty w godzinach: 8.00-12.00, telefon: 503 825 408, porad udziela Radca
Prawny,
 Punkt II: otwarty w godzinach: 14.00-18.00, telefon: 723 649 398, porad udzielają Radcy
Prawni i Adwokaci
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przesądowym) otrzymają:
 młodzież do 26 roku życia,
 osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 osoby, które ukończyły 65 lat,
 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 kombatanci, weterani,
 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną,
 kobiety w ciąży.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) organy administracji
publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej,
podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej
społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o możliwościach
dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, prawach i obowiązkach obywatelskich,
działalności krajowych, jak również międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji
oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli
w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.
Adwokat przyjmuje mieszkańców Miasta i Gminy Frombork w powyższych sprawach
w pierwszą środę każdego miesiąca w godzinach od 11.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, pokój 16.
Od 17 stycznia br. został uruchomiony w Urzędzie punkt doradztwa dla rolników.
Dyżur informacyjny pełniony będzie w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00 w biurze
Rady Miejskiej we Fromborku, ul. Młynarska 5a. Informacji udzielać będzie pracownik
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie pani Izabela Kocięda tel. 665 920 495.
23 stycznia 2017 roku został ogłoszony otwarty konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Frombork w 2017 roku. Konkurs obejmował następujące zadania:
 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – 4.000 zł (wsparcie);
 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 1.500 zł (wsparcie);
 w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 1.500 zł (wsparcie)
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w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 1.500 zł
(wsparcie);
w zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej – 8.000 zł (wsparcie).

Oferty można było składać w dniach od 23 stycznia do 21 lutego 2017 r. do godz. 15:00.
Przeprowadzenie konkursu ofert dokona powołana Komisja Konkursowa, która dokona
oceny ofert złożonych przez podmioty ubiegające się o realizacje zadań publicznych,
w oparciu o kryteria ustalone w ogłoszeniu o konkursie. Prace komisji nie mogą trwać dłużej
niż 14 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostateczny dzień składania ofert.
Przewodniczący Komisji Konkursowej po zakończeniu prac komisji przedstawi Burmistrzowi
wyniki konkursu oraz kandydatów do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.
Wyboru podmiotów, które będą realizować zadania ze środków publicznych dokona
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork.
Promocja Fromborka na antenie Polskiego Radia
W ramach audycji "Jedyne takie miejsce" dziennikarz Programu 1 Polskiego Radia
Roman Czejarek zawitał do naszego miasta. W sobotę 11 lutego na żywo z Fromborka
słuchacze „Jedynki” w całym kraju dowiedzieli się, co wyjątkowego i magicznego ma w sobie
Frombork. Ekipa „Jedynki” miała swą bazę we fromborskiej bibliotece, gdzie miała miejsce
realizacja audycji, a obok budynku stanął wóz satelitarny. Tu odbywały się wszystkie
rozmowy z zaproszonymi gośćmi.
O atrakcjach turystycznych Fromborka opowiedziała Jadwiga Urbanowicz
(przewodnik turystyczny), Małgorzata Czupajło (Kierownik Działu Edukacji Muzeum Mikołaja
Kopernika) - przybliżyła postać naszego astronoma Mikołaja Kopernika, opowiedziała
o Planetarium i atrakcjach Parku Astronomicznego, Jolanta Tulisow ze Stadniny Koni Narusa
- o agroturystyce i turystyce konnej oraz aktywnym wypoczynku oferowanym przez Stadninę
Koni Narusa, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Ewelina Ślepokura - o imprezach
organizowanych we Fromborku, Andrzej Szyszło (Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień
Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy Frombork - o zrealizowanych i planowanych inwestycjach w mieście, Kierownik
Działu Historii Medycyny dr Jowita Jagla (Muzeum Mikołaja Kopernika) - o wystawach
eksponowanych w Muzeum Mikołaja Kopernika, ks. prałat Jacek Wojtkowski o Archikatedrze Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja, koncertach organowych
i Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej, Burmistrz Małgorzata Wrońska w podsumowaniu audycji zaprezentowała atuty Fromborka oraz plany miasta na przyszłość.
W audycji "Jedyne takie miejsce" Roman Czejarek odwiedził z mikrofonem m.in.
Bazylikę Archikatedralną oraz grób Mikołaja Kopernika, Planetarium, Park Astronomiczny
i Muzeum Mikołaja Kopernika. W katedrze mógł posłuchać koncertu organowego, który
specjalnie dla radiowej Jedynki wykonał organmistrz Arkadiusz Popławski. Dla tych, którzy
nie mieli możliwości posłuchać audycji na żywo zapraszamy do odsłuchania w każdej chwili.
Audycja o Fromborku w dwóch częściach dostępna jest pod linkiem Polskiego Radia
zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
Z końcem stycznia br. przygotowaliśmy artykuł promocyjno-informacyjny do Gazety
Braniewskiej IKAT "Frombork - Klejnot Warmii". Znalazły się w nim informacje o inwestycjach
w mieście i gminie Frombork zrealizowanych w 2016 roku. Artykuł trzystronicowy ukazał się
3 lutego br. w dodatku specjalnym Gazety Braniewskiej "Wieści z Powiatu".
Informacja z zawartych umów notarialnych oraz ogłoszonych przetargów
I. Podpisano 2 umowy notarialne na sprzedaż:
- na rzecz współwłaściciela udziału w 59/100 w nieruchomości gruntowej o numerze
2/22 o powierzchni 1330,00 m2 w miejscowości Wielkie Wierzno (nieruchomość
położona przy budynku nr 39),
- na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 37,41 m2 posadowionego
w budynku nr 12 we Fromborku przy Szkolnej.
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II. Ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości:
- gruntowych o numerach 24/2 i 197/1 o łącznej powierzchni 1170 m2, obręb nr 4 Frombork
przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (piaty
przetarg),
- budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej 33,56 m2 posadowionego na
działce o numerze 88 w miejscowości Jędrychowo (trzeci przetarg),
- oraz pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości o numerze 101/3, obręb 6 Frombork
stanowiącej parking przy ulicy Kopernika.
1. Złożyłam w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej
na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedszkola, MGOK i biblioteki we
Fromborku. Celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię
w każdej postaci poprzez gruntowną termomodernizację, wymianę przestarzałej instalacji
centralnego ogrzewania i oświetlenia na energooszczędne. Na ocenę wniosków
instytucja pośrednicząca daje sobie pół roku.
2. Otrzymałam odpowiedź Unii Europejskiej w sprawie finansowania rekonstrukcji
odwiertów ze środków RPO województwa warmińsko – mazurskiego. Opinia ta
potwierdza, że komisja nie widzi takiej możliwości w chwili obecnej. W związku
z powyższym umawiamy się, jak to zostało wcześniej ustalone, na spotkanie z ministrem
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na kolejne spotkanie, tym razem z liczniejszą
reprezentacją władz instytucji centralnych.
3. Zarządzeniem nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 stycznia 2017 r.
wprowadziłam „Regulamin realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta i gminy Frombork w roku 2017”. Jednocześnie rozpoczęte zostały
działania mające na celu uzyskanie dofinansowania ze środków udostępnionych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na
usuwanie wyrobów zawierających azbest. W ramach przyjętego Regulaminu właściciele
nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork, na których znajdują się wyroby
zawierające azbest w postaci pokryć dachowych bądź składowanych wyrobów
zawierających azbest mogą do dnia 28 lutego 2017 roku składać wnioski
o zakwalifikowanie do Programu. W przypadku otrzymania dofinansowania od
WFOŚiGW w Olsztynie wybrana w przetargu firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje
będzie wykonywała prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem
wyrobów zawierających azbest. Właściciele nieruchomości zakwalifikowani do Programu
poniosą koszty w wysokości 15% wartości prac związanych z demontażem, transportem
i utylizacją wyrobów zawierających azbest na danej nieruchomości. Resztę kosztów, czyli
85% wartości ww. prac, poniesie Gmina Frombork ze środków udostępnionych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie.
4. We współpracy z Zespołem Szkół przygotowujemy kolejną edycję programu umiem
pływać. Cykl obejmuje 10 wyjazdów na basen do Braniewa dla 28 dzieci. Wkład własny
gminy do programu pokryty zostanie z tzw. „alkoholówki”.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 23 lutego 2017
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