SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 8 marca 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 8 marca 2018 roku, a także z realizacji zarządzeń wprowadzonych
w okresie międzysesyjnym.
Na XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 8 marca 2018 roku
podjęto 11 uchwał. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 10 uchwał, w trakcie realizacji jest 1 uchwała,
żadna uchwała nie została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym.
1. Uchwała nr XXVII/291/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018
rok – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego pod poz. 1143 z dnia 9.03.2018, zmiany zostały wprowadzone.
2. Uchwała nr XXVII/292/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2018 roku na realizację zadania pn. „Poprawa
warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1308N na odcinku Wielkie Wierzno
- DW 505” – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, umowa została podpisana.
3. Uchwała nr XXVII/293/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Frombork, za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny – uchwała została zrealizowana i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 1144 z dnia 09.03.2018,
4. Uchwała nr XXVII/294/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 1145
z dnia 9.03.2018, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od
dnia 1 kwietnia 2018 roku.
5. Uchwała nr XXVII/295/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Frombork w 2018 roku – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 1246 z dnia 16.03.2018, program został
wprowadzony.
6. Uchwała nr XXVII/296/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Frombork
– uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
7. Uchwała nr XXVII/297/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka o numerze 141/1, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Błotnej, dla której Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00030954/1– uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, jest w trakcie realizacji.
8. Uchwała nr XXVII/298/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu
obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, umowa została podpisana.
9. Uchwała nr XXVII/299/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Frombork na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
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okręgu wyborczym – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 1334 z dnia 26.03.2018.
10. Uchwała nr XXVII/300/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Frombork na
stałe obwody głosowania – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 1335 z dnia 26 marca 2018 r.
11. Uchwała nr XXVII/301/18 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18
grudnia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii przyznania
lokalu z zasobu gminy przekazanej według właściwości z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Skarżącemu.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 19 zarządzeń. Są to zarządzenia:
1. Nr 17/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Frombork za 2017 rok;
2. Nr 18/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok;
3. Nr 19/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2017 rok;
4. Nr 20/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury we Fromborku za 2017 rok;
5. Nr 21/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we
Fromborku oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
6. Nr 22/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na
stanowisko ds. administracyjno - kontrolnych;
7. Nr 23/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok;
8. Nr 24/2018 z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w 2018 roku;
9. Nr 25/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok;
10. Nr 26/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Osobowych;
11. Nr 27/2018 z dnia 25 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej
Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert;
12. Nr 28/2018 z dnia 25 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania;
13. Nr 29/2018 z dnia 25 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu
ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku;
14. Nr 30/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do brakowania
blankietów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń w Urzędzie stanu Cywilnego we
Fromborku;
15. Nr 31/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia Instrukcji
przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Miasta
i Gminy Frombork;
16. Nr 32/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze
stanowisko ds. dochodów, windykacji i płac;
17. Nr 33/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018;
18. Nr 34/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok;
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19. Nr 35/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
09.03. wraz z sołtysami z naszej gminy uczestniczyłam w II Samorządowym Dniu Sołtysa
zorganizowanym przez marszałka naszego województwa. Pani sołtys Anna Janicka została
wyróżniona i znalazła się pośród 100 najlepszych sołtysów z naszego województwa. Sołectwo
Ronin-Nowiny zostało laureatem w ogólnokrajowym konkursie pn. „Fundusz sołecki - najlepsza
inicjatywa” z województwa warmińsko-mazurskiego. Nagrodę w wysokości 1000 zł odebrał sołtys
Pan Zbigniew Pietkiewicz. Gratulujemy zwycięstwa.
10.03. brałam udział w walnym spotkaniu OSP Jędrychowo.
12.03. gościłam przewodniczącego sejmiku Pana Jana Bobka. Podczas spotkania omawialiśmy
sprawy dofinansowania termomodernizacji przedszkola, złożonego wniosku na termomodernizację
remizy strażackiej we Fromborku oraz możliwości znalezienia środków na odwiert.
15.03. w Kanonii św. Ignacego we Fromborku odbywało się spotkanie warsztatowe poświęcone
współpracy na rzecz rozbudowy oferty turystycznej na Szlaku Kopernikowskim. To
już
kolejne
spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele MŚP, organizacji i instytucji zajmujących się
promocją i rozwojem turystyki w obszarze rozwoju i oddziaływania Szlaku Kopernikowskiego,
przedstawiciele informacji turystycznych oraz przedstawiciele władz samorządów szczebla
gminnego i powiatowego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie umożliwiło
zdobycie wiedzy z zakresu nowych form promocji turystyki, które w ciekawy sposób przedstawiła
prof. Magdalena Kachniewska.
Organizatorem spotkania był Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, partnerami był Urząd Miasta i Gminy Frombork i Parafia
Katedralna WNMP i św. Andrzeja we Fromborku.
20.03. miałam przyjemność gościć w urzędzie wyjątkowych ludzi – studentów z kanadyjskiej szkoły
Summit Pacific Collage. Uczniowie w wieku 14–17 lat wraz z opiekunami odwiedzili nasze miasto,
korzystając z zaproszenia lokalnego Kościoła Zielonoświątkowego w ramach praktyk oraz wymiany
kulturowej. W tym roku przy dobrej współpracy udało się zorganizować wizytę Kanadyjczyków
w Zespole Szkół we Fromborku. Studenci prowadzili zajęcia na lekcjach języka angielskiego,
przedstawiając za pomocą prezentacji multimedialnych najważniejsze informacje o życiu i kulturze
Kanady. Były quizy, słodkie nagrody, "połamańce" językowe, a młodsze klasy mogły spróbować
swoich sił w mini hokeju – narodowym sporcie Kanady. Popołudnie Kanadyjczycy spędzili,
zwiedzając Frombork.
23.03. uczestniczyłam w konferencji zorganizowanej przez Pana Burmistrza Pieniężna dotycząca
stanu dróg lokalnych. Na to spotkanie przybyli przedstawiciele samorządów z czterech powiatów
byli też obecni przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawiciela Wojewody WarmińskoMazurskiego. Efektem tego spotkania była petycja do rządu polskiego, aby pieniądze, które
uruchamia na drogi lokalne, były bardziej dostępne albo ustalić konkretną kwotę za kilometr
remontowanej drogi, kolejną propozycją było, aby samorządy mogły legalnie korzystać z własnych
wyrobisk na remonty dróg.
28.03. gościłam nowego komendanta Straży Granicznej w Elblągu, a spotkanie dotyczyło dalszej
współpracy między samorządem a strażą graniczną.
29.03. brałam udział w zgromadzeniu wspólników Spółki Wodociągi Fromborskie, na którym
dyrektor spółki przedstawiał plan rzeczowo - finansowy. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwały
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki.
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Pod koniec marca została zdemontowana tablica upamiętniająca śmierć żołnierzy Armii Radzieckiej,
którzy brali udział w wyzwoleniu Fromborka mieszcząca się przy ulicy Rybackiej. Jak powszechnie
wiadomo sejm podjął ustawę o zmianie nazw ulic i placów oraz demontażu takich pomników, jaki
mieliśmy we Fromborku. Urząd dostał oddzielne pismo od wojewody i musieliśmy dotrzymać
ustawowego terminu, czyli do końca marca 2018 r. Aby nie pozostała pusta przestrzeń zostało
zamówione u lokalnego artysty – kowala astrolabium, przedmiot który bardzo mocno łączy się
z postacią Mikołaja Kopernika i jest miłym ozdobnym akcentem.
05.04. byłam na spotkaniu z Panem Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem
mojej wizyty był temat odwiertu – proponowałam Panu Marszałkowi wzięcie pod uwagę pomocy
naszej gminie poprzez uruchomienie rezerwy budżetowej województwa, jako realne
przeciwdziałanie bezrobociu. Niestety po raz kolejny Pan Marszałek sugeruje odmowę
dofinasowania twierdząc, że rezerwy budżetowe uruchamia się dopiero w 4 kwartale. Nie jest to dla
mnie przekonująca odpowiedź, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy w pełni przygotowani do
rozpoczęcia działań w zakresie uruchamiania prac związanych z uzdrowiskiem. O tych wszystkich
kwestiach Pan Marszałek dokładnie i systematycznie jest przeze mnie informowany i mimo to nie
daje gminie dofinansowania, a tym samym każe nam tkwić w martwym punkcie, hamuje rozpoczętą
tak ważną dla miasta inwestycję.
05.04. odbyło się wielkie sprzątanie Parku przy ogrodach kanonicznych we Fromborku
zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkół we Fromborku pod hasłem
„Mieszkańcy przyjaźni swojemu miastu”.
Do akcji wspólnego sprzątania parku przystąpiły instytucje, a wśród nich licznie pacjenci
naszego Szpitala Psychiatrycznego wraz z personelem, podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas oraz dzieci przedszkolne i młodzież szkolna
Zespołu Szkół. Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i wzięli udział
w tej akcji, za zaangażowanie i aktywną pomoc na rzecz środowiska: Dyrektorowi Szpitala SP SP
ZOZ Panu Bogdanowi Jussisowi, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Sylwii Mechlińskiej, Pani Dyrektor
Przedszkola "Gwiazdkowe Wzgórze" Annie Zakrzewskiej, Pani Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy Izabeli Pawluczuk-Myczkowskiej, Pani Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
Caritas Magdalenie Jakóbczyk.
06.04. występowałam do Zakładu Karnego o oddelegowanie 5 osadzonych do prac na rzecz
Fromborka, jest bardzo dużo pracy, a ludzi mało, więc chciałam wspomóc naszych pracowników
dodatkowymi siłami. Przyznano nam 4 osadzonych na 14 dni, którzy mieli rozpocząć pracę od
04.06., jednakże kilka dni przed rozpoczęciem prac kierownik jednostki poinformował mnie, że
dostali odgórne polecenie kierować tylko do pracy zarobkowej - czyli odpłatnej.
07.04. wyruszyli z Fromborka uczestnicy Biegu Pamięci, aby uczcić Papieża Polaka Jana Pawła II
w 13 rocznicę Jego śmierci. Uczestnicy mogli wystartować na jednej z czterech tras.
Współorganizatorami Biegu Pamięci była fromborska Parafia oraz Urząd Miasta i Gminy we
Fromborku.
09.04. – brałam udział w posiedzeniu Rady Muzeum, niestety z braku quorum posiedzenie musiało
zostać odwołane i został wyznaczony nowy termin.
25.04. odbierałam nagrodę – 5 czujek tlenku węgla z rąk Pana Artura Chojeckiego Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego za propagowanie i aktywny udział w akcji NIE DLA CZADU. Przez cały
okres jesienno – zimowy na terenie miasta i gminy były rozpowszechniane informacje na temat
czadu, strażacy mieli pogadanki w szkole i przedszkolu. W tym roku poszliśmy o krok dalej i gmina
zakupiła do mieszkań socjalnych i komunalnych czujnik tlenku węgla, które strażacy z OSP
Frombork instalowali w mieszkaniach. Dodam, że znaleźliśmy się w gronie 15 wyróżnionych gmin
z całego województwa za skuteczność wdrażania bezpieczeństwa.
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05.05. uczestniczyłam w gminnych obchodach Dnia Strażaka. W tym roku organizatorami święta
byli strażacy z OSP Frombork.
13.05. gościłam we Fromborku grupę 10 dziennikarzy z różnych ogólnokrajowych pism. W tym roku
za pośrednictwem Domu Warmińskiego Frombork przystąpił (wspólnie z Olsztynem, Lidzbarkiem
Warmińskim i Powiatem Braniewskim) do projektu mającego na celu zorganizowania i pokazania
najciekawszych miejsc na Warmii – my organizowaliśmy pobyt we Fromborku. Wizyta bardzo się
podobała i już widać pierwsze efekty - ukazał się dwustronicowy artykuł w Rewii, w tym 1 strona jest
dla Fromborka, czekamy na kolejne.
28.05. odbyło się zaległe posiedzenie Rady Muzeum, na którem rada zaopiniowała wykonanie
budżetu oraz wykonanie programu działania za 2017 r.
12.06. uczestniczyłam w debacie na temat kultury zorganizowanej przez przewodniczącego sejmiku
Pana Jana Bobka. Spotkanie odbyło się we Fromborku. Radni i dyrektorzy placówek kulturalnych
przedstawiali swoje opinie i plany dotyczące sfery kultury, promowania jej w regionie oraz sposobów
finansowania przedsięwzięć kulturalnych.
19.06. brałam udział w zgromadzeniu wspólników spółki wodociągi Fromborskie, głównymi
tematami spotkania było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki oraz
podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium
zarządowi i udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu.
Pod koniec maja razem z panią kierownik MGOK spotkałyśmy się z seniorkami z naszej gminy
w celu przedstawienia i omówienia programu teleopieki dla seniorów.
W naszej gminie rusza pilotażowy program usług teleopiekuńczych. Program skierowany jest do
osób powyżej 60 roku życia, samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, którzy będą mogli
uzyskać bezpłatny dostęp do usługi teleopieki domowej.
System teleopieki umożliwia całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia,
zdrowia, bezpieczeństwa. Wraz z Operatorem Centrum (nie jest to tzw. 112 numer alarmowy), który
się zgłosi można wspólnie ustalić stopień zagrożenia, porozmawiać bez zbędnego stresu
i pośpiechu.
Warunkiem przystąpienia do programu jest: wiek powyżej 60 lat oraz posiadanie linii
telefonicznej tj. telefonu stacjonarnego lub sieci GSM (telefonu komórkowego) na abonament
(numer niezastrzeżony).
Obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację osób do programu.
Prowadzone są także procedury związane z zawieraniem umowy z Polskim Centrum Opieki
z siedzibą w Gdyni na wdrożenie i realizację na terenie Miasta i Gminy Frombork usług teleopieki.
Umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu będzie
podpisana w lipcu br. Pilotażowy projekt będzie realizowany do końca roku. Wysokość wsparcia
przekazanego z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018 stanowiła będzie do
50% kosztów opłaty dostępowej/abonamentowej oraz zakupu niezbędnych urządzeń. Pozostałą
część stanowią środki z budżetu gminy.
Świadczenie "Dobry Start"
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.06.2018 r. ustanowiono program, na podstawie,
którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu
na dochody. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia.
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Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne „zerówkę”.
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują
obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, a w przypadku dzieci
w pieczy zastępczej przez jednostkę organizacyjną powiatu, w której prowadzone są postępowania
dot. dodatku wychowawczego.
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie
można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
Wnioski (druki) w formie papierowej będą dostępne w MGOPS od 1 sierpnia 2018 r.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30
września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia
Przewiduje się, że w Gminie Frombork świadczenie zostanie wypłacone na około 520 dzieci.
Realizacja projektu MGOPS z Fundacją Żółty Szalik
Od października 2018 r. MGOPS we Fromborku wraz z Fundacją Żółty Szalik będzie realizować
kolejny projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO "Klub Integracji Społecznej we Fromborku".
Projekt jest zaplanowany do realizacji na lata 2018-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie
aktywności społecznej i zawodowej min. 24 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe wraz ze stażem u pracodawców. Ponadto
uczestnicy projektu wraz z rodzina zostaną objęci wsparciem psychologa, trenera pracy, animatora
i doradcy zawodowego. Zajęcia będą odbywać się w KIS oraz w fundacji.
Ośmiu Wspaniałych
W dniu 21 maja 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu
Wspaniałych".
Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży,
przeciwdziałanie przemocy, agresji oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. "Wspaniali"
to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat, a przez pomoc innym stają się
wzorem do naśladowania.
Członkowie Jury w składzie: Agnieszka Nawrot - Kopycińska, Maria Łacko, Krystyna Sieniawska,
Monika Rosa-Olejniczak i Janina Jachimowicz wyłonili zwycięzców konkursu:
I miejsce - Karolina Gdowik
II miejsce - Karolina Szustakiewicz
III miejsce - Jakub Zakrzewski
IV miejsce - Kacper Krakowiak
V miejsce - Nikola Kalinowska i Michał Urbanowicz
VI miejsce - Paweł Adamczyk
VII miejsce - Jakub Szpakowski
Nagrody zostały wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratuluję.
Złożony w dniu 22 lutego 2018 r. w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we
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Fromborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 przeszedł pomyślnie ocenę formalną i został skierowany do oceny
merytorycznej. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
Pod koniec maja przy Orliku został postawiany paczkomat. Jest to z pewnością duże ułatwienie dla
naszych mieszkańców, gdyż nie muszą już specjalnie jeździć do pobliskiego Braniewa po odbiór
paczek. Miejsce nie jest przypadkowe, gdyż jest tam łatwy dostęp do przywiezienia i odebrania
przesyłek. Miejsce jest dobrze oświetlone i znajduje się pod czujnym okiem kamer z Orlika.
Od zeszłego tygodnia jest możliwość płacenia kartą płatniczą w Urzędzie.
Podpisano 4 umowy notarialne na:
-

-

sprzedaż nieruchomości o numerze 32/28 o powierzchni 0,0235 ha, obręb nr 6 miasta
Fromborka przy ulicy Elbląskiej ( na rzecz właścicieli Wieży Wodnej) w celu poprawienia
warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,
sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 39
w miejscowości Wielkie Wierzno,
sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 7
w miejscowości Baranówka,
nieodpłatne nabycie od Wojewody Warmińsko Mazurskiego na rzecz Gminy Frombork
nieruchomości o numerze 1000/19 o powierzchni 1,5436 ha zabudowanej betonowych molem
spacerowym.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o numerze 263,
obręb 6 Frombork przy ul. Kwiatowej (zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym).
20 kwietnia 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku Zarządzeniem nr 22/2018 ogłosił
nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjno - kontrolnych. Termin składania ofert był do
dnia 11 maja do godziny 9.00. Pan Zbigniew Dalak spełnił kryteria wymagane do pracy na ww.
stanowisku, wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem z zakresu objętego naborem.
04 czerwca 2018 roku Zarządzeniem nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork został
ogłoszony nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. dochodów, windykacji i płac. Wymagane
dokumenty można składać do dnia 18 czerwca 2018 roku do godz. 9.00. Pani Marlena Pacholczyk
spełniła kryteria wymagane do pracy na ww. stanowisku, wykazała się niezbędną wiedzą
i doświadczeniem z zakresu objętego naborem.
W związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim, 11 marca 2018 roku została
podpisana z Panem Tomaszem Mroczkowskim umowa na zastępstwo na stanowisku ds.
organizacyjno - kadrowych i archiwum.
RODO w urzędzie
02 maja 2018 roku Gmina Frombork podpisała umowę z Kancelarią Doradztwa Podatkowego
Wyrzykowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi doradztwa prawnego
z zakresu regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym określonych w RODO oraz
zapewnienia osoby pełniącej funkcję inspektora ochrony danych.
Wyróżnienie pracownika urzędu
W dniu 12 kwietnia 2018 r. Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Fromborku Barbara
Małgorzata Chomacka uczestniczyła w uroczystościach obchodów 72-lecia wprowadzenia jednolitej
7

rejestracji stanu cywilnego w Polsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Podczas tych uroczystości została odznaczona srebrnym medalem za długoletnią służbę,
przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.
Złożyłam wniosek sołectwa Ronin-Nowiny w konkursie pn. Małe Granty Sołeckie Marszałka
Warmińsko – Mazurskiego
W tym roku do konkursu mogło zostać zgłoszone tylko jedno sołectwo. Chętni sołtysi do dnia
25 kwietnia mogli złożyć w sekretariacie urzędu swoje wnioski z pomysłami na wykorzystanie
grantów. Wnioski zostały złożone przez sołtysów 4 sołectw: Ronin- Nowiny, Krzyżewo, Krzywiec
oraz Narusa.
26 kwietnia odbyło się spotkanie sołtysów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
któremu przewodziłam. Zostały przedstawione i omówione poszczególne wnioski, po czym
w głosowaniu tajnym, każda z uprawnionych osób wybierała jedną propozycję. Liczbą 3 głosów
zostało wybrane sołectwo Ronin – Nowiny, czyli wniosek sołtysa Zbigniewa Pietkiewicza. Wybór
sołtysów oraz komisji został zaakceptowany przez Burmistrz Małgorzatę Wrońską- wniosek
wysłano, a na wyniki konkursu trzeba jeszcze poczekać. Możliwa kwota dofinansowania wynosi
8000,00 złotych.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1000,00 na organizację II Biegu Copernicusa ze
Stowarzyszenia Dom Warmiński.
W okresie sprawozdawczym między sesjami Rady Miejskiej złożono następujące wnioski na
dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych:
15 lutego br. zostały złożone wnioski do Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie
o dofinansowanie umundurowania wyjściowego dla strażaków ochotników. Łącznie udało się
zakupić 9 mundurów o łącznej wartości 4 390,02 zł (wkład własny Gminy – 2 590,02 zł,
dofinansowanie – 1 800,00 zł).
8 marca br. złożono wniosek o dotację celową do Pana Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP Frombork. Wnioskowaliśmy
o kwotę 50 000,00 zł. Szacunkowy koszt inwestycji opiewa na kwotę ok. 64 000,00 zł (wkład własny
gminy – 12 000,00 zł, wkład własny OSP – ok. 2 000,00 zł, pozostała kwota ok. 50 000,00zł).
29 maja odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podczas, którego
została podjęta uchwała przedstawiająca kwoty dotacji na ww. cel dla jednostek ochrony
przeciwpożarowej naszego województwa, gdzie nasza strażnica została wymieniona wśród
beneficjentów z przyznaną kwotą 20 000,00 zł. W związku tak znaczącym obniżeniem
wnioskowanej kwoty poczyniliśmy starania pozyskania brakujących środków z innych źródeł (KSRG
– 20 000,00 zł). Czekamy jednak na ostateczne decyzje Komendy Głównej PSP.
5 kwietnia br. złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie o dofinansowanie zakupu ubrań
specjalnych dla jednostek OSP działających na terenie naszej gminy. Kwotę wkładu własnego –
9 750,00 zł uzyskaliśmy dzięki wspólnej inicjatywie strażaków OSP i Sołtysów, sołectw naszej
gminy, środki te pochodzą z Funduszy Sołeckich. Wnioskujemy o kwotę dofinansowania 9 500,00
zł, co łącznie z wkładem własnym pozwoli otrzymać środki w wysokości 19 250,00 zł (średnia cena
jednego ubrania wynosi ok. 1600,00 zł, co pozwoli na zakup 12 sztuk/po 4 na jednostkę).
Rozstrzygnięcie naboru w połowie lipca br.
W dniu 21.06. Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie poinformował nas, że w związku
z rozpoczęciem generalnego remontu mostu nad rzeką Baudą od 27 czerwca do 2 listopada 2018
zostaje zamknięty fragment drogi powiatowej Nr 1165N między Fromborkiem a Bogdanami,
w bezpośrednim sąsiedztwie mostu.
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Dojazd do nieruchomości położonych przy tej drodze wciąż będzie możliwy, ale przejazd przez
rzekę już nie - nie jest przewidziana żadna przeprawa zastępcza. Remont z pewnością utrudni
komunikację na terenie gminy Frombork, ale jego przeprowadzenie jest konieczne z uwagi na zły
stan techniczny konstrukcji, na której od lat obowiązuje znaczące ograniczenie dopuszczalnej masy
pojazdów. Zamknięcie drogi związane jest z realizacją robót budowlanych dotyczących inwestycji:
"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1165 na rzece Bauda odc. FromborkBogdany".
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska
Frombork, 26 czerwca 2018
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