SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 21 lutego 2019 roku do 20 marca 2019 roku
Informacja z realizacji uchwał podjętych na V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
we Fromborku w dniu 21 lutego 2019 roku, a także z realizacji zarządzeń wprowadzonych
w okresie międzysesyjnym.
Na V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 21 lutego 2019 roku podjęto 17 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano podjęte uchwały.
1. UCHWAŁA NR V/35/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. . - ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 1128 z dnia
28.02.2019 r.;
2. UCHWAŁA NR V/36/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II”,
zabezpieczenia środków na realizację projektu „Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” oraz upoważnienia
Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do
realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach
Braniewo i Frombork- edycja II” realizowanego w ramach Osi priorytetowej
RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”,
Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym
integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe - uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia;
3. UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie przyjęcia części dotacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” realizowanego w
ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie
RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie
dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym –
projekty konkursowe - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;
4. UCHWAŁA NR V/38/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wysokiej jakości usługi
społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo" oraz
upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Fromborku do realizacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób
starszych w gminach Frombork i Braniewo” realizowanego w ramach Osi
priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00
„Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług

społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty
konkursowe - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;
5. UCHWAŁA NR V/39/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie przyjęcia części dotacji projektu „Wysokiej jakości usługi
społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” realizowanego
w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie
RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie
dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym –
projekty konkursowe - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;
6. UCHWAŁA NR V/40/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Fromborku - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko
- Mazurskiego pod poz. 1310 z dnia 11.03.2019 r.;
7. UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2019 rok - uchwała weszła w
życie z dniem podjęcia;
8. UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w
wyborach uzupełniających kadencji 2016 – 2019 - uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia, została zrealizowana;
9. UCHWAŁA NR V/44/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i
Petycji skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii
przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Frombork oraz skargi w
kwestii nieprawidłowości w Przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, skargi przekazano;
10.UCHWAŁA NR V/45/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o
numerze 103/5 , obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Kopernika dla której
Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze EL1B/00013672/5 - uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia;
11.UCHWAŁA NR V/46/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 1497 z dnia
25.03.2019 r.;
12.UCHWAŁA NR V/47/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie obniżenia bonifikaty do pierwszej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków
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;
13.UCHWAŁA NR V/48/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie obniżenia bonifikaty do ceny nieruchomości gruntowych
wpisanych do rejestru zabytków 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;
14.UCHWAŁA NR V/49/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
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 weszła w życie z dniem podjęcia;
15.UCHWAŁA NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
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 weszła w życie z dniem podjęcia;
16.UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 21 lutego 2019
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnym - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod poz. 1129 z dnia 28.02.2019 r..
W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych 5 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy
Frombork.
1. ZARZĄDZENIE NR 23/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze
stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa;
2. ZARZĄDZENIE NR 24/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z
dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
we Fromborku;
3. ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z
dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
4. ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z
dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok.
5. ZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z
dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Frombork za 2018 rok.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
26 lutego w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza zakończono działalność
lodowiska „Biały Orlik”. Na zakończenie sezonu łyżwiarskiego dla uczestników ufundowano
poczęstunek w postaci pączków, do dyspozycji uczestników były również gorące napoje.
Z dniem 1 marca w wyniku przeprowadzonego konkursu, stanowisko Sekretarza Gminy Frombork
objęła Pani Barbara Chomacka. Pani Barbara pracę w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
rozpoczęła w 1996 r. W ostatnim okresie zajmowała stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego.
2 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku odbył się II Turniej Piłki Siatkowej
„Copernicus Cup”. W zawodach wzięło udział 6 drużyn. Urząd miasta i Gminy ufundował puchary
dla zwycięskich drużyn oraz statuetki dla najlepszych zawodników, które wręczył delegowany przeze
mnie zastępca burmistrza Pan Marek Misztal oraz dyrektor muzeum Pan Mirosław Jonakowski.
Początek roku to jest tradycyjny czas podsumowań w naszych jednostkach Ochotniczej Straży
Pożarnej. W związku z tym 2 i 3 marca odbyłem dwa spotkania. W pierwszym przypadku było to
zebranie w Jędrychowie, natomiast w niedzielę uczestniczyłem w spotkaniu OSP w Wielkim
Wierznie. Tematem zebrań było podsumowanie działalności za rok ubiegły oraz rozmowy o planach
na rok obecny.
4 marca wraz z zastępcą burmistrza wziąłem udział w naradzie roboczej w związku z realizacją V
Zlotu Garbusów pod tytułem „Szlakiem Pana Samochodzika”, która odbyła się w Starostwie
Powiatowym w Braniewie. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z przebiegiem
planowanej imprezy oraz przyjęto harmonogram działań. Przypomnę, że impreza ma się odbyć od 16
do 18 sierpnia tego roku.
9 marca odbyłem krótkie robocze spotkanie z Burmistrzem Miasta Braniewa Panem Tomaszem
Sielickim oraz Wójtem Gminy Braniewo Panem Jakubem Bornusem. Tematem spotkania były sprawy
bieżące. Omówiliśmy zasady współpracy i wzajemnej promocji.
8 marca odbyłem spotkanie w sprawie organizacji corocznego, cyklicznego „Biegu Pamięci”.
Przypomnę jest to impreza organizowana przez organizacje z Braniewa, jednakże część tego
przedsięwzięcia przebiega i jest organizowana we Fromborku. W tym przypadku omówiłem sprawy
związane z organizacją, wyznaczeniem trasy, zabezpieczeniem. Podjęto decyzje co do dalszych
spotkań.
11 marca odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Młodzi adepci pożarnictwa swoje zmagania rozpoczęli w
Zespole Szkół we Fromborku. Test składał się z 25 pytań. W tym roku nie tylko ilość punktów
decydowała o zajętych miejscach, również liczył się czas. W konkursie wzięło udział ogółem 128
uczniów. Urząd ze swej strony ufundował nagrody dla zwycięzców.
W okresie od 25 lutego do 4 marca komisja konkursowa dokonała formalnej i merytorycznej oceny
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork na rok 2019. W ramach ogłoszonego konkursu

4 podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły łącznie 7 ofert. Po dokonaniu
analizy ofert dofinansowanie na realizację zadań ze środków publicznych otrzymują następujące
podmioty:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrychowie, 14-530 Frombork otrzymuje dofinansowanie na
realizację zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, tytuł zadania „Obchody
Jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie" - kwota dotacji 4 000 zł.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Braniewie,
ul. Kościuszki 111, Koło Terenowe we Fromborku, ul. Młynarska 4, 14-530 Frombork otrzymuje
dofinansowanie na realizację zadania z zakresu:
a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, tytuł zadania „Bo seniorem każdy będzie...."
kwota dotacji 2 000 zł.
b) turystyka i krajoznawstwo, tytuł zadania „Piękna nasza Polska cała część VI" - kwota dotacji
2 000 zł.
3. Stowarzyszenie „Nasze Krzyżewo" Krzyżewo 8, 14-530 Frombork otrzymuje dofinansowanie
na realizację zadania z zakresu:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, tytuł zadania „Święto Rolnika - Dożynki
Gminne" - kwota dotacji 2 000 zł , b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tytuł
zadania „Wakacje na sportowo - IV edycja" - kwota dotacji 5 080 zł.
Na etapie oceny formalnej odrzucono następujące oferty:
Zadanie nr 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej: Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Braniewie Koło Terenowe we Fromborku, nie spełniła kryteriów
formalnych.
Zadanie nr 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Klub Sportowy Zalew Frombork,
spełniła kryteria formalne jednak nie podlegała ocenie merytorycznej. Oferta nie odpowiadała
warunkom ogłoszonego konkursu.

14 marca na zaproszenie władz Fromborka do naszego miasta przybyła 6 osobowa delegacja z miasta
partnerskiego Swietłyj (Obwód Kaliningradzki). To pierwsze miasto partnerskie Fromborka. Miasta
łączą bliskie więzy przyjaźni, które były zabezpieczone podpisaniem listu intencyjnego o wzajemnej
współpracy w dniu 18 marca 2003 roku. W tym roku mija 16 lat naszej współpracy. W skład delegacji
rosyjskiej weszli: szef okręgu miejskiego - przewodniczący miejskiej dzielnicy Swietłego Sergey
Bevz, pierwszy zastępca mera Swietłego Dmitry Uspensky, kierownik działu gospodarki i inwestycji
Ludmiła Rygina, szef Departamentu Spraw Irina Irmonakhova, szef ds. międzynarodowych
Tatiana Gizatullina oraz zastępca szefa departamentu edukacji Iraida Glushko. Ze strony Urzędu
Miasta i Gminy udział w spotkaniu wzięli: Burmistrz Zbigniew Pietkiewicz, Zastępca Burmistrza
Marek Misztal, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pawluczuk, Sekretarz Gminy Barbara
Chomacka, inspektor ds. promocji i turystyki Jolanta Bieńkowska oraz tłumacz Wiera Rebinin.
Spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Wizyta gości z
Rosji miała na celu wspólne zapoznanie się, odnowienie relacji partnerski między naszymi miastami,
ustalenie obszarów dalszej współpracy oraz omówienie konkretnych przedsięwzięć podejmowanych
przez miasta partnerskie w szczególności realizowanych w bieżącym i przyszłym roku. Wizyta
delegacji Swietłego była pierwszą od 2013 roku. Zwięczeniem rozmów było przygotowanie planu
wspólnych działań służących rozwojowi środowiska miejskiego, kultury, edukacji, sportu i turystyki.

Finałem będzie podpisanie rozszerzonej umowy o partnerstwie . W programie wizyty było zwiedzanie
zabytków Fromborka, między innymi katedry, wieży wodnej, oraz odbył się spacer po terenie miasta.
Przed powrotem do Rosji uczestnicy delegacji wyrazili wdzięczność oraz zadowolenie z pobytu we
Fromborku. Przewodniczący Sergiej Bevz podkreślił wagę współpracy partnerskiej między miastami i
zaprosił władze miasta oraz przedstawicieli Rady Miejskiej do wizyty w Swietłym. Dlatego też dla
utrzymania współpracy w najbliższym czasie planuje się rewizytę pracowników Urzędu Miasta i
Gminy oraz Rady Miejskiej w Rosji. 2 dni temu otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie do udziału
delegacji miasta w corocznym święcie Swietłego, które cyklicznie ma miejsce w drugą sobotę lipca.
W tym roku wypadnie to na dzień 13 lipca. Impreza ma nazwę „Święto Ryby”
15 marca wraz z zastępcą burmistrza złożyłem wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku.
Odbyliśmy spotkanie z Burmistrz Panią dr Magdaleną Dalman. W trakcie omówiono sprawy związane
ze współpracą oraz wzajemną promocją naszych gmin.
15 marca złożyłem wizytę Państwu, zamieszkałym we Fromborku, gdzie dokonałem uroczystego
wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci otrzymali również list gratulacyjny,
upominek oraz kwiaty.
15 marca delegacja Urzędu Miasta i Gminy wzięła udział w uroczystościach związanych z 70 leciem
Muzeum imienia Mikołaja Kopernika.
Na zakończenie chciałbym poinformować, że w wyniku zakończonych naborów na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku zostały wybrane dwie osoby. Na stanowisko
ds. ochrony środowiska zatrudniona została Pani Katarzyna Kołodziejczyk. Na stanowisko ds.
gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa Pani Julita Diemeńczuk.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zbigniew Pietkiewicz
Frombork, 21 marca 2019

