SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 4 grudnia 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 4 grudnia 2018 roku, a także z realizacji zarządzeń wprowadzonych
w okresie międzysesyjnym.
Na II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 4 grudnia 2018 roku podjęto 13 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 11 uchwał, 2 uchwały są w trakcie realizacji.
1. Uchwała Nr II/3/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia, zmiany zostały wprowadzone;
2. Uchwała Nr II/4/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
w 2019 roku - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod
poz. 5307 z dnia 07.12.2018 r.;
3. Uchwała Nr II/5/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako
działka o numerze 163, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Starej, dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1
– uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, jest w trakcie realizacji;
4. Uchwała Nr II/6/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki
o numerach 120/2 i 123/4, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy ZHP, dla których Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach
EL1B/00020975/1 i EL1B/00038124/0 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, jest
w trakcie realizacji;
5. Uchwała Nr II/7/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju portów
i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia, strategia została przyjęta;
6. Uchwała Nr II/8/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;
7. Uchwała Nr II/9/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej we Fromborku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, upoważnienie zostało
nadane;
8. Uchwała Nr II/10/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej we Fromborku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – komisja została powołana;
9. Uchwała Nr II/11/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – Przewodniczący został wybrany;
10. Uchwała Nr II/12/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej we Fromborku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – komisja
została powołana;
11. Uchwała Nr II/13/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej
we Fromborku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, komisje zostały powołane;
12. Uchwała Nr II/14/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady
Miejskiej we Fromborku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, komisja została powołana;
13. Uchwała Nr II/15/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia „Dom Warmiński” – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, zmiany zostały
wprowadzone.

W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone 2 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Frombork:
1. Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok;
2. Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Frombork na 2019 rok.
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Kancelaria KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą
w Rzeszowie, z którą Gmina Frombork ma podpisaną umowę na czas oznaczony od dnia 01 stycznia
2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w miesiącu grudniu, wyznaczyła do wykonywania usługi
w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej GMINY radcę prawnego pana Bogdana
Bielawskiego.
W okresie międzysesyjnym przygotowano i zawarto 28 umów najmu, użyczenia i dzierżawy
z najemcami, osobami biorącymi do używania i dzierżawcami na dalszy okres trzech lat, licząc od
dnia 1 stycznia 2019 roku;
4 grudnia br. otrzymałem informację ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie uznania
za rozliczoną, w wyniku analizy wcześniej złożonego sprawozdania, dotacji celowej pochodzącej
ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy zostały wyposażone
w nowoczesny sprzęt ratownictwa medycznego. Łączna wartość projektu wynosiła 40 400,00 zł
(dotacja MS – 39 996,00 zł, wkład własny Gminy Frombork – 404,00 zł stanowiący 1%
przedsięwzięcia);
5 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu z seniorkami we fromborskim klubie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i obchodach jubileuszu czterech dostojnych Jubilatów 80-latków pod hasłem „200
lat";
6 grudnia br. brałem udział w spotkaniu uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej we Fromborku
z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Frombork w ramach realizacji zagadnień z przedmiotu wiedza
o społeczeństwie (WOŚ). Spotkanie dotyczyło funkcjonowania gminy, jej zadań. Uczniowie mieli
okazję wykazać się swoją wiedzą na ten temat w zadawanych przez urzędników pytaniach.
Nagrodami za poprawną odpowiedź były gadżety promocyjne Fromborka. Na zakończenie spotkania
ośmioklasiści obejrzeli salę ślubów USC.
7 grudnia br. uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Z OSP RP
we Fromborku, podczas którego podsumowano dotychczasowe wydarzenia z życia OSP w bieżącym
roku. Komendant Gminny Z OSP RP we Fromborku podsumował działalność operacyjną jednostek,
dodatkowo zostały złożone sprawozdania z działalności społecznej. Omówiono także plany
i
założenia
współpracy
i
rozwoju
bezpieczeństwa
systemu
przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego nadchodzącym roku. W posiedzeniu uczestniczył także Komendant
Powiatowy POSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Tego samego dnia wizytowałem placówkę
Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w Elblągu w celu nawiązania przyszłej współpracy;
8 grudnia br. odwiedziłem mieszkańca Fromborka z okazji 94 urodzin, a 15 grudnia 2018 r.
mieszkankę Jędrychowa obchodzącą 91 urodziny. Jubilatom wraz z życzeniami wręczyłem kwiaty
i listy gratulacyjne;
14 grudnia br. na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia na fromborskim Rynku Miejskim
odbyła się kolejna odsłona Fromborskiego Wieczoru Wigilijnego. Nie zabrakło degustacji

bożonarodzeniowych potraw, kiermaszu lokalnego rękodzieła, wspólnego kolędowania oraz - przede
wszystkim - świątecznej atmosfery potęgowanej życzliwym, rodzinnym klimatem;
18 grudnia br. uczestniczyłem wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w świątecznym kolędowaniu
Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze” i spotkaniu wigilijnym Fundacji „Żółty Szalik” w Centrum
Aktywności Społecznej we Fromborku. Na moje ręce wręczono nagrodę Federacji Organizacji
Socjalnej Województwa Warmińsko – Mazurskiego "Społecznicy Federacji FOSa";
19 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym Morskiego Klubu Żeglarskiego „Dal”
we Fromborku.
Na koniec chciałbym Wam i Waszym rodzinom drodzy radni, sołtysi, mieszkańcy całej gminy
Frombork życzyć radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, niech miłość, wzajemna
życzliwość i pokój zstępują wszędzie tam, dokąd się udamy podczas tych pięknych świąt.
Życzę Wam również odwagi i nadziei, abyśmy w nadchodzącym 2019 roku, byli w stanie z wiarą
stawić czoła wszystkim wyzwaniom i przeciwnościom, niech ten Nowy Rok przyniesie nam wszystkim
więcej powodów do radości i satysfakcji.
Burmistrz Miasta i Gminy
Zbigniew Pietkiewicz
Frombork, 20 grudnia 2018

