SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 28 grudnia 2017 roku do 7 marca 2018 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 28 grudnia 2017 roku, a także z realizacji zarządzeń
wprowadzonych w okresie międzysesyjnym.
Na XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 28 grudnia 2017 roku
podjęto 18 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 14 uchwał, w trakcie realizacji są
4 uchwały, żadna uchwała nie została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała nr XXVI/273/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2018–2027 – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
2. Uchwała nr XXVI/274/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Frombork na 2018 rok – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 5312 z dnia 29.12.2017 r., z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
3. Uchwała nr XXVI/275/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na
2017 rok – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 5313 z dnia 29.12.2017, zmiany zostały
wprowadzone.
4. Uchwała nr XXVI/276/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika z siedzibą we Fromborku wchodzącej w skład Zespołu Szkół we Fromborku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika z siedzibą we Fromborku
wchodzącą w skład Zespołu Szkół we Fromborku – uchwała została przekazana do ZS
we Fromborku.
5. Uchwała nr XXVI/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny we Fromborku na lata 2018–2020 – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia. Program został wprowadzony.
6. Uchwała nr XXVI/278/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork
na 2018 rok – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Program został wprowadzony.
7. Uchwała nr XXVI/279/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych na lata
2017–2021 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Zarządowi
Wodociągów Fromborskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Uchwała nr XXVI/280/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta
i Gminy Frombork dla obszaru miasta Frombork i części obszaru gminy Frombork –
uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Przystąpiono do sporządzenia zmiany
Studium.
9. Uchwała nr XXVI/281/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego pod poz. 545 z dnia 30 stycznia 2018 r. Wojewoda Warmińsko 1

Mazurskiego rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 stycznia 2018 r. stwierdził
nieważność w części uchwały nr XXVI/281/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Uchwała w trakcie realizacji.
10. Uchwała nr XXVI/282/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 32/26, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy
Elbląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze EL1B/00015651/6 – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia i jest w trakcie realizacji.
11. Uchwała nr XXVI/283/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 37, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy
Basztowej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1 – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji.
12. Uchwała nr XXVI/284/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka o numerze 34/2, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, dla której Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00006809/3 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała w trakcie
realizacji.
13. Uchwała nr XXVI/285/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat
po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia. Umowy dzierżawy zostały zawarte.
14. Uchwała nr XXVI/286/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po
zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia. Umowy najmu zawarto.
15. Uchwała nr XXVI/287/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2018 rok
– uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Plan pracy będzie realizowany zgodnie
z harmonogramem.
16. Uchwała nr XXVI/288/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia ramowego
planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2018 rok – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
17. Uchwała nr XXVI/289/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
opłaty targowej na 2018 rok – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 5314 z dnia 29.12.2017 r., z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
18. Uchwała nr XXVI/290/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla
działki nr 32 w obrębie geodezyjnym nr 10 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany jak w tytule uchwały.
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W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 18 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 65/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok;
2. Nr 66/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu kontroli
podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od środków transportowych na 2018 rok;
3. Nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej;
4. Nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku;
5. Nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji
i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku;
6. Nr 4/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia inkasentów opłaty
targowej w 2018 roku;
7. Nr 5/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny
kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku;
8. Nr 6/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork
w 2018 roku;
9. Nr 7/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych
przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2018 roku;
10. Nr 8/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2018 roku;
11. Nr 9/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork na lata
2015-2032";
12. Nr 10/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego;
13. Nr 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok;
14. Nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
Przedszkola "Gwiazdkowe Wzgórze" w Zespole Szkół we Fromborku oraz
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkół we Fromborku na rok szkolny 2018/2019, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Frombork;
15. Nr 13/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku 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;
16. Nr 14/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
17. Nr 15/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 14/2018
Burmistrza Miasta i gminy Frombork z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2018 rok.
18. Nr 16/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
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11.01. uczestniczyłam w przekazaniu nowo zakupionych samochodów dla policji. Wszystkie
samorządy z powiatu braniewskiego wspierały finansowo tę inicjatywę w tym też nasza
gmina, dzięki czemu do komendy przekazano 3 nowe auta.
18.01. brałam udział w rocznej odprawie policji. Odprawa jest podsumowaniem pracy policji
za rok poprzedni oraz przedstawieniem stanu bezpieczeństwa w gminach.
30.01. reprezentowałam naszą gminę na uroczystościach z okazji 150 rocznicy spadku
meteorytu w okolicach Pułtuska, w trakcie uroczystości odebrałam Złoty Medal Fromborski.
Władze uczelni w Pułtusku wyraziły chęć odnowienia współpracy z naszym miastem.
05.02. gościłam panią dyrektor EMPEC-u w Braniewie. Celem wizyty było omówienie
problemu związanego z kontenerem na odpady elektryczne i szkodliwe.
08.02. gościłam nowego komendanta PSP, była to wizyta zapoznawcza, na której
omówiliśmy plany współpracy na ten rok.
19.02. we Fromborku odbyły się obchody 545 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W tym
roku obchody były dość bogate, inauguracją uroczystości była uroczysta msza święta pod
przewodnictwem arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, po której nastąpiło składanie kwiatów
przy grobie wielkiego astronoma, następnie prelekcje połączone z premierą filmu „De
revolonicionibus” odbyło się w szpitalu św. Ducha. Wszystkim zaangażowanym w to dzieło
bardzo serdecznie dziękuję.
22.02. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o pożarnictwie - etap gminny. 2 pierwsze
miejsca awansują do eliminacji powiatowych
W ramach obchodów 545 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 24 lutego w ZS we Fromborku
odbył się I Turniej Piłki Siatkowej Kopernik Cup. W zawodach wzięło udział 6 drużyn. Po
zaciętej grze najlepszym zespołem okazała się drużyna Kanoników. Wszystkim drużynom
gratulujemy i dziękujemy za udział w turnieju. Wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację Turnieju i sponsorom serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że Turniej Piłki
Siatkowej Kopernik Cup na stałe wpisze się do kalendarza imprez i w przyszłym roku będzie
kolejna edycja tej sportowej imprezy.
24.02. brałam udział w walnym zebraniu OSP Frombork. Na tym zebraniu podsumowywano
działalność OSP w roku ubiegłym oraz przedstawiono założenia tegorocznych działań
i zamierzeń strażaków ochotników
01.03. odbyła się msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych.
12 stycznia 2018 roku został ogłoszony otwarty konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Frombork w 2018 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)
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 – 10.000 zł (wsparcie).

Oferty można było składać w dniach od 12 stycznia do 21 lutego 2018 r. do godz. 15: 00.
Oceny ofert złożonych przez podmioty ubiegające się o realizacje zadań publicznych,
w oparciu o kryteria ustalone w ogłoszeniu o konkursie dokona powołana Komisja
Konkursowa. Termin posiedzenia komisji 5 marca 2018 roku. Wszystkie podmioty które
złożyły oferty otrzymały dofinansowanie.
Gmina Frombork w 2018 r. przystępuje do kolejnej edycji Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest. W ramach tego Programu osoby posiadające wyroby
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zawierające azbest, m. in. pokrycia dachowe z eternitu, mogą skorzystać z dofinansowania
na jego demontaż i utylizację. Wnioski należy składać do dnia 16.03.2018 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a.
Na początku stycznia br. strażacy ochotnicy z naszej jednostki rozpoczęli akcję
montażu czujników tlenku węgla w mieszkaniach komunalnych i socjalnych
administrowanych przez Gminę Frombork. Z budżetu gminy zakupiono 25 takich urządzeń.
Urządzeń, które zdecydowanie wpłyną na bezpieczeństwo, jakość życia oraz świadomość
mieszkańców o czyhającym w tle zagrożeniu.
Sołectwo Ronin - Nowiny zostało laureatem I edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” z województwa warmińsko-mazurskiego za
inicjatywę "Strefa rekreacji i wypoczynku sołectwa Ronin-Nowiny" zgłoszoną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowany jest do wszystkich
sołectw, które na przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków
wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład
własny. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy
współpracy z Samorządami Województw. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta
Sołecka”. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 15 nominowanym
laureatom edycji ogólnopolskiej z poszczególnych województw nastąpi podczas Naukowej
Konferencji z okazji Dnia Sołtysa pn.: „Niepodległa i inspirująca Wieś Polska”, która odbędzie
się 9 marca 2018 r. w Ruścu w gminie Nadarzyn (woj. mazowieckie).
W dniu 22 lutego 2018 r. w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został
złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany
całkowity koszt realizacji operacji 412 598,25 zł, wnioskowane dofinansowanie to 391 934,25
zł (95 %). Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2018 do 30.06.2020. Celem
głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
i umiejętności na rynku pracy uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych, podniesienie
kompetencji zawodowych przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej we Fromborku oraz
wparcie rodziców, doposażenie klas w szczególności Sali komputerowej.
Złożony w lutym 2018 r. wniosek rekrutacyjny do projektu „Lokalny Animator
Sportu 2018” został rozpatrzony pozytywnie przez Fundację Orły Sportu, będącej
operatorem projektu. W związku z powyższym od marca do listopada br. na organizację
i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika zostało zatrudnionych dwóch
animatorów sportu.
Rozpoczęła się inwestycja polegająca na głębokiej termomodernizacji
wielofunkcyjnego budynku przedszkola, biblioteki i ośrodka kultury we Fromborku.
Wykonawcą prac jest firma Jak-Bud z Braniewa, która w chwili obecnej przygotowuje się do
wymiany pokrycia dachowego oraz izolacji cieplnej poddasza. W dalszej kolejności
remontowi poddane zostaną elewacje, tarasy wokół budynku oraz instalacje oświetlenia
i centralnego ogrzewania. Inwestycja zakończy się jesienią br. i kosztować będzie ok. 1 mln
818 tysięcy zł z czego 85 % to unijne dofinansowanie.
Po trzech postępowaniach przetargowych udało się wyłonić wykonawcę usługi
odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Frombork na następne trzy
lata. Usługę wykonywać będzie dotychczasowy wykonawca czyli firma Copernicus
z Fromborka. Roczny koszt wykonywania usługi firma wyceniła na blisko 300 tysięcy zł.
18 stycznia br. odbyło się w siedzibie Gminy Braniewo spotkanie przedstawicieli
samorządów lokalnych z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie panem
Waldemarem Królikowskim, w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich nr 504 i 507.
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W trakcie spotkania dyrektor Królikowski przedstawił aktualny stan przygotowań do
inwestycji z naciskiem na jej aspekt finansowy. W szczególności chodziło o to aby
samorządy Fromborka, Braniewa i Pieniężna utworzyły specjalny fundusz na pokrycie
kosztów ewentualnych robót dodatkowych jakie mogłyby wystąpić w trakcie realizacji
inwestycji. W przypadku Fromborka chodziło o 900 tysięcy złotych. W trakcie dyskusji pan
Królikowski jasno powiedział, że jego propozycja nie jest żadnym szantażem, że droga ta
z całą pewnością zostanie przebudowana do roku 2022 zaś utworzenie tego funduszu
pozwoli przeprowadzić przebudowę jeszcze w tym roku. Stanowisko przedstawicieli
samorządów było skrajnie różne – od bardzo pozytywnie nastawionej Gminy Braniewo do
zdecydowanie przeciwnego Starostwa Braniewskiego. Ponieważ w sprawie udzielenia
takiego wsparcia deklaracje wójtów nie są wiążące, bo decydują tu rady samorządów,
spotkanie zakończyło się propozycją zwołania następnego gdy tylko znane będą możliwości
finansowe wszystkich zainteresowanych. W związku z odmową partycypacji w kosztach
przez Starostwo Braniewskie, Pieniężno i Frombork do kolejnego spotkania nie doszło i nikt
więcej się z nami w tej sprawie nie kontaktował.
W chwili obecnej kończy się sprzątanie ściętych w związku z przygotowaniami do tej
inwestycji drzew zaś z informacji uzyskanych telefonicznie od pani Marty Kuprian, naczelnika
wydziału organizacyjno – prawnego ZDW w Olsztynie wiemy, że do końca kwietnia powinien
zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji.
W dniach 27 i 28 lutego br. odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim spotkania
dotyczące planowanych konkursów w ramach pieniędzy przeznaczonych dla gmin
uzdrowiskowych województwa warmińsko – mazurskiego. Na wstępie przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego uspokoili zaproszonych włodarzy gmin uzdrowiskowych
zaniepokojonych zmieniającą się sumą pieniędzy przeznaczoną na nasze inwestycje.
Następnie odbyła się partnerska dyskusja o tym kto, co i za ile planuje oraz kiedy może
starać się o pieniądze, bowiem z faktu przeznaczenia przez UM określonej sumy pieniędzy
na jakieś działanie wcale nie wynika, że jest ona dostępna w całości od początku
perspektywy finansowej. Uzgodniliśmy, że w obecnie trwającym konkursie organizowanym
z „resztkowych” pieniędzy wystartuje Miłomłyn z projektem parku za ok 600 tysięcy. Po
zwiększeniu się dostępnych środków, latem 2018 r. zostanie ogłoszony kolejny konkurs tym
razem z myślą o nas i naszym projekcie plażowym. Ostatni konkurs planowany jest na jesień
2019 r. i będzie ogłaszany głównie z myślą o Lidzbarku Warmińskim. Następnego dnia, już
w gronie ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie, mieliśmy okazję
przedyskutować założenia naszego projektu plaży i infrastruktury towarzyszącej.
Dokumentacja została dobrze odebrana i w trakcie dyskusji nie ujawniły się żadne
zagrożenia. Mamy zatem nadzieję jesienią br. podpisać umowę na dofinansowanie tej
inwestycji.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
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