SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 20 grudnia 2018 roku do 9 stycznia 2019 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 20 grudnia 2018 roku, a także z realizacji zarządzeń wprowadzonych
w okresie międzysesyjnym.
Na III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 20 grudnia 2018 roku podjęto 9 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano wszystkie podjęte uchwały.
1. UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata
2018-2027 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, zmiany zostały wprowadzone;
2. UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 5610 z dnia 28.12.2018 r.;
3. UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 2021 w Gminie Frombork– uchwała weszła w życie od 1 stycznia 2019 r., program został
przyjęty;
4. UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 –
uchwała została zrealizowana, podwyższono kryterium dochodowe;
5. UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – uchwała została zrealizowana;
6. UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i
młodzieży z gminy Frombork” na lata 2019 – 2023– uchwała weszła w życie z dniem 1
stycznia 2019 r., program został wprowadzony;
7. UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych
przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku– uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, zmiany zostały wprowadzone;
8. UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie przyznania radnym Rady Miejskiej we Fromborku oraz sołtysom jednostek
pomocniczych Gminy Frombork diet za udział w pracach rady w dniu 30 listopada 2018
roku– uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, diety zostały wypłacone;
9. UCHWAŁA NR III/24/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
skargi z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy we Fromborku –
uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, skargę przekazano.

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 5 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy
Frombork.
1. ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
2. ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia
31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego;
3. ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia
31 grudnia2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok;
4. ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia
31 grudnia2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej;
5. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia
4 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny zarządczej w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
20 grudnia uczestniczyłem w wojewódzkim spotkaniu opłatkowym w Olsztynie, zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski. Obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy i duchowieństwo.
W tym dniu odbyliśmy wraz z Wójtami i Burmistrzami 4 gmin uzdrowiskowych Warmii i Mazur
spotkanie inicjatywne w kierunku utworzenia Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur. Ustalona
została data pierwszego spotkania, które już się odbyło w dniu 8 stycznia 2019r. Tą sprawę poruszę w
kolejnym punkcie.
21 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu z pracowniami studiów architektonicznych i planowania
przestrzennego „Ata” i „Dag-Mar”. Tematem spotkania były problemy związane z terminową
realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pracownia „Dag-Mar” realizuje
zadanie zlecone przez gminę od jesieni 2017 roku. Do tej umowy było już 5 aneksów i do dnia
dzisiejszego firma „Dag-Mar” z tego zlecenia się nie wywiązała. Efektem tego było, ze cofnęliśmy
realizację wypłaty pierwszej transzy wynagrodzenia za to zlecenie.
27 grudnia Zarząd województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził kolejne projekty
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się projekt naszej gminy pod nazwą
„Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą
miejską we Fromborku”. Łączna kwota inwestycji wyniesie 3 097 492 zł, kwota dofinansowania ok.
2 600 000 zł, udział gminy 495 598 zł. Umowa została podpisana warunkowo. Ponieważ na czas
podpisania umowy nie posiadaliśmy w komplecie dokumentacji pozwolenia na budowę.
28 grudnia wraz z zastępca burmistrza udaliśmy się do Urzędu Morskiego, gdzie odbyliśmy spotkanie
robocze z dyrekcją Urzędu Morskiego w Gdyni, w sprawie dopracowania uzgodnień użycia części
pasa technicznego na cele inwestycyjne. Spotkanie było twarde, merytoryczne ale z sukcesem.
Dostaliśmy zgodę na część sporną, 14 arów. Mediacje trwały długo. Na dzień dzisiejszy pracownia
projektowa zmienia i uzgadnia dokumenty końcowe związane z realizacją projektu.
2 stycznia 2019 roku w związku z wysokim stanem wód w Zalewie Wiślanym wydałem decyzje o
wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego dla dolnego tarasu miasta Frombork. Działania
zabezpieczające prowadziła Jednostka OSP Frombork przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej w
Braniewie. Osobiście nadzorowałem i koordynowałem te działania. W czasie działań ułożono 200
szt. worków z piaskiem oraz 1 rękaw przeciwpowodziowy. Sytuacja była monitorowana co 4 godziny
przez wyznaczonych członków OSP Frombork. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych oraz

spadkiem poziomu wody w kanale portowym poniżej stanu ostrzegawczego, w dniu 04.01.2019 r.,
wydałem decyzję o odwołaniu od godziny 8.00 dnia 4 stycznia 2019 r. pogotowia
przeciwpowodziowego.
7 stycznia br. uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie. W
trakcie spotkania zostały omówione sprawy związane z polityką zatrudnienia na 2019 roku.
8 stycznia br. wraz z Radna Panią Longiną Woelky uczestniczyliśmy w spotkaniu inicjatywnym,
roboczym związanym z utworzeniem Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur. W trakcie
spotkania omówione zostały sprawy związane z opracowaniem Statutu oraz wstępne uzgodnienia
dotyczące podziału środków na uzdrowiska na lata 2021-2027. Członkami Stowarzyszenia będą
również podmioty zarządzające infrastrukturą uzdrowiskową.
9 stycznia br. odbyliśmy spotkanie robocze z dyrekcją Zespołu Szkół. Tematem spotkania było
omówienie wyników audytu zewnętrznego. Z uwagi na to, że dokument jest obszerny, ponad 70 stron,
uzgodniliśmy, ze spotkamy się po raz kolejny w dniu 25 stycznia.
9 stycznia br. odbyłem spotkanie z przedstawicielami hotelu „Elbląg” – biura atrakcji turystycznych.
Omówiliśmy zasady współpracy, promocji miasta oraz sprawy związane z żeglugą po Zalewie
Wiślanym. Spotkanie treściwe, otwarte i z korzyścią dla obu stron.
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