SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 19 października 2018 roku do 3 grudnia 2018 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 19 października 2018 roku oraz I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 20 listopada 2018, a także z realizacji zarządzeń wprowadzonych
w okresie międzysesyjnym.
Na XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 19 października 2018 roku
podjęto 21 uchwał. Na I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 20 listopada
2018 roku podjęto 2 uchwały. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 17 uchwał, 5 uchwał jest
w trakcie realizacji, 1 uchwała rozstrzygnięciem nadzorczym została unieważniona w części.
1. Uchwała Nr XXX/318/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2018-2027- uchwała została
zrealizowana – WPF została zmieniona;
2. Uchwała Nr XXX/319/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na
2018 rok - uchwała została zrealizowana – zmiany wprowadzono;
3. Uchwała Nr XXX/320/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku – uchwała została
zrealizowana - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego pod poz. 5033 z dnia 21.11.2018 r.;
4. Uchwała Nr XXX/321/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej we Fromborku”, zabezpieczenia środków
na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej we Fromborku” oraz upoważnienia
Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej we Fromborku do realizacji
projektu „Klub Integracji Społecznej we Fromborku” realizowanego w ramach Osi
priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00
„Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym – projekty konkursowe – uchwała jest w trakcie realizacji;
5. Uchwała Nr XXX/322/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia części
dotacji projektu „Klub Integracji Społecznej we Fromborku”, realizowanego w ramach Osi
priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00
„Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym – projekty konkursowe – uchwała jest w trakcie realizacji;
6. Uchwała Nr XXX/323/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku - uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 4520 z dnia
25.10.2018 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku;
7. Uchwała Nr XXX/324/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej na
2019 rok - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa

Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 4521 z dnia 25.10.2018 r., z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2019 roku;
8. Uchwała Nr XXX/325/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2019 roku uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego pod poz. 4522 z dnia 25.10.2018 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2019 roku;
9. Uchwała Nr XXX/326/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków
transportowych w 2019 roku – Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie na
posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018r. stwierdziła nieważność w § 1 pkt 4 w uchwale –
uchwała zostanie zmieniona;
10. Uchwała Nr XXX/327/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku - uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 4524 z dnia
25.10.2018 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku;
11. Uchwała Nr XXX/328/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zalecenia stosowania
w 2019 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek
1 metra kwadratowego czynszu najmu netto za najem lokali i budynków użytkowych uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2019 roku;
12. Uchwała Nr XXX/329/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zalecenia stosowania
w 2019 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych stawek procentowych
i wysokości cen gruntów netto stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawy
z tytułu dzierżawy gruntów - uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku;
13. Uchwała Nr XXX/330/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po
zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat - uchwała jest w trakcie
realizacji;
14. Uchwała Nr XXX/331/18 z dnia 19 października 2018 r. 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 jest w trakcie
realizacji;
15. Uchwała Nr XXX/332/18 z dnia 19 października 2018 r. 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 została
zrealizowana – umowy podpisano;
16. Uchwała Nr XXX/333/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia 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 rok 2019 – uchwała jest w trakcie realizacji;
17. Uchwała Nr XXX/334/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 24 lipca 2018 roku (data wpływu 27 lipca 2018 roku) na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork w kwestii przyznanego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy
Frombork - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została przekazana osobie
skarżącej;

18. Uchwała Nr XXX/335/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 24 lipca 2018 roku (data wpływu 6 sierpnia 2018 roku) na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork w kwestii przyznanego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy
Frombork - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została przekazana osobie
skarżącej;
19. Uchwała Nr XXX/336/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 12 sierpnia 2018 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
w kwestii lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Frombork - uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia, została przekazana osobie skarżącej;
20. Uchwała Nr XXX/337/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 12 sierpnia 2018r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork,
przekazanej według właściwości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko
– Mazurskiego w Olsztynie w kwestii przyznanego lokalu z zasobu mieszkaniowego
Gminy Frombork - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została przekazana osobie
skarżącej;
21. Uchwała Nr XXX/338/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 16 sierpnia 2018 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
w kwestii narażenia mienia Gminy na zniszczenie - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, została przekazana osobie skarżącej;
22. Uchwała Nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;
23. Uchwała Nr I/2/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej we Fromborku - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 12 zarządzeń Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork:
1. Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na
2018 rok;
2. Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na
2018 rok;
3. Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Mieście i Gminie Frombork oraz
wyznaczenia Inspektora ochrony Danych Osobowych;
4. Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2019-2027;
5. Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy
Frombork na rok 2019;
6. Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na
2018 rok;
7. Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC;
8. Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na
2018 rok;
9. Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Gospodarowania
Środkami
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku;

10. Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu miasta i Gminy we Fromborku;
11. Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy
Miasta i Gminy Frombork.
12. Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji
postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta
i Gminy Frombork”.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
23 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego we Fromborku odbyła się ceremonia
Złotych Godów połączona z uroczystym odnowieniem przysięgi małżeńskiej Państwa
Janiny i Mirosława Litwinów z Fromborka, którzy od 50 lat razem kroczą wspólną drogą
życia. Jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności Zastępcy USC oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej, wręczyłem uroczyście Jubilatom medale Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, składając serdeczne
gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia na dalsze lata wspólnego życia oraz
dalszych pięknych jubileuszy. Państwo Janina i Mirosław Litwinowie odnowili również przed
Kierownikiem USC w obecności świadków przysięgę małżeńską sprzed 50 lat. Jubilaci
otrzymali także dyplomy gratulacyjne, upominek oraz wiązanki kwiatów.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dniem 26 listopada br. Pan
Marek Misztal został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza. Marek Misztal ma 50 lat,
wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
samorządowej. W latach 2008-2010 i 2014-2018 był Burmistrzem Miasta i Gminy Młynary,
w 2013 roku przez 4 miesiące pełnił funkcję organu gminy (burmistrza) we Fromborku.
Mieszka w Młynarach, żonaty, ma troje dzieci. Podstawowym zadaniem zastępcy burmistrza
będzie koordynacja działań w kierunku pozyskiwania środków unijnych na rekonstrukcję
odwiertu oraz uzbrojenia terenu przyszłego uzdrowiska. Będzie także nadzorował politykę
finansową i inwestycyjną gminy.
28 listopada we fromborskim porcie odbyło się uroczyste przekazanie
funkcjonariuszom z Posterunku Policji we Fromborku łodzi motorowej wartej 419.000 złotych,
sfinansowanej ze środków policji i samorządu województwa. Spotkanie w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy Frombork poprzedziło uroczyste przekazanie łodzi. W spotkaniu
zorganizowanym wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji uczestniczyli: Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wicewojewoda WarmińskoMazurski Sławomir Sadowski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz
Klimek, Starosta Braniewski Karol Motyka z wicestarostami, dyrektor Delegatury Urzędu
Wojewódzkiego w Elblągu Karolina Motyka-Kozioł, Zastępca Burmistrza Fromborka Marek
Misztal, proboszcz Parafii Katedralnej we Fromborku ks. Prałat Jacek Wojtkowski oraz
kapelan policji ks. Prałat Leszek Galica. W porcie Marszałek oraz Wicewojewoda uroczyście
wręczyli Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie klucze do łodzi Parker 800, które
z rąk insp. Tomasza Klimka klucze trafiły do kierownika Posterunku Policji we Fromborku
asp. szt. Kazimierza Kubiaka. Dzięki nowej łodzi policjanci będą mogli jeszcze szybciej
podejmować interwencje na rzecz bezpieczeństwa osób wypoczywających na wodach
Zalewu Wiślanego.
Dzięki ogromnemu wsparciu Fundacji "Żółty Szalik" oraz uzyskanym funduszom
w ramach programu „PZU - POMOC TO MOC" w Krzywcu powstało bezpieczne i aktywne
miejsce spotkań zarówno dzieci jak i dorosłych. Uroczyste otwarcie placu zabaw w Sołectwie
Krzywiec miało miejsce 1 grudnia 2018 r., w którym uczestniczyłem wraz z Zastępcą
Burmistrza Markiem Misztalem, Skarbnikiem Gminy Ewą Rymarską. Na uroczystość przybyli
także zaproszeni przedstawiciele Fundacji "Żółty Szalik" z Prezesem Marianem Nadziejko na

czele, radna Powiatu Braniewskiego Krystyna Lewańska, proboszcz Parafii Katedralnej we
Fromborku ks. Prałat Jacek Wojtkowski. W uroczystości uczestniczyli także strażacy
Ochotniczych Straży Pożarnych z Fromborka i Jędrychowa, którzy zademonstrowali
zebranym pokaz ratownictwa medycznego oraz strażackiego sprzętu, nie zabrakło także
pokazu sprzętu policyjnego przez miejscową Policję. W ramach projektu zakupiono element
siłowni zewnętrznej, urządzenia na plac zabaw (m.in. huśtawki, zjeżdżalnię), zestaw gier,
zestaw do siatkówki, położony został również polbruk pod wiatą. Z funduszu sołeckiego
natomiast wyrównano teren oraz położono płyty, zakupiono grill, roślinność do nasadzeń
i gry planszowe.
Kończą się procedury odbiorowe inwestycji polegającej na głębokiej
termomodernizacji budynku przedszkola, biblioteki i domu kultury we Fromborku.. Koszt
inwestycji to ok 1,8 mln zł, z czego 85 % to unijne dofinansowanie.
Otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą
”Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową
i plażą miejską we Fromborku” przeszedł pozytywnie oba etapy konkursu organizowanego
przez warmińsko – mazurski Urząd Marszałkowski. Co nietypowe, żaden ze złożonych
wniosków (były dwa) nie otrzymał na razie dofinansowania, ponieważ z uwagi na różnice
kursu euro/złotówka zarezerwowana przez Urząd Marszałkowski na konkurs suma okazała
się niewystarczająca. W chwili obecnej trwają w Olsztynie prace mające na celu zwiększenie
tej sumy i przyznanie dofinansowania.
Burmistrz Miasta i Gminy
Zbigniew Pietkiewicz
Frombork, 4 grudnia 2018

