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I. Informacje ogólne o gminie
Gmina Frombork zajmuje powierzchnię 124 km². Granicę północno – zachodnią i zachodnią
gminy wyznacza Zalew Wiślany. Od strony południowo - zachodniej graniczy z dwiema gminami
miejsko-wiejskimi powiatu elbląskiego - Tolkmickiem i Młynarami. Od strony południowej, z gminą
wiejską powiatu braniewskiego – Płoskinią, od strony północnej i wschodniej z gminą wiejską
Braniewo. Poprzez granicę państwa przebiegającą na Zalewie Wiślanym obszar gminy graniczy
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Wody Zalewu Wiślanego poprzez Cieśninę Pilawską
łączą się z Morzem Bałtyckim. Port we Fromborku poprzez Zalew Wiślany ma czynne połączenia
wodne z Krynicą Morską, Elblągiem i Tolkmickiem. Głównym ośrodkiem i jednocześnie siedzibą
gminnych władz samorządowych jest miasto Frombork, usytuowane bezpośrednio nad Zalewem
Wiślanym, na pograniczu Wysoczyzny Elbląskiej i Niziny Warmińskiej. Największe skupisko
mieszkańców znajduje się we Fromborku.
1. Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r.
L. p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16

Miejscowość
Baranówka
Baranówka-Leśniczówka.
Biedkowo
Biedkowo-Osada
Bogdany
Drewnowo
Frombork
Jędrychowo
Krzywiec
Krzyżewo
Narusa
Nowe Sadłuki
Nowiny
Ronin
Wielkie Wierzno
Wilanowo-Leśniczówka
suma

Liczba mieszkańców
96
4
15
180
218
99
2323
137
34
83
147
39
26
12
140
4
3557

Sieć osadniczą tworzy 16 miejscowości skupionych w 11 sołectwach (15 wsi i jedno miasto Frombork) rozmieszczonych na obszarze nieco ponad 124 km². Obszary wiejskie zajmują obszar około
116,5 km². Miasto Frombork obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 759 ha. Wielkość, układ
przestrzenny i wygląd wsi ma także związek z poziomem zasobności ludności. Jest także skutkiem
aktywności zawodowej i społecznej ich mieszkańców. Obecnie ludność gminy trudni się uprawą roślin
i hodowlą zwierząt, rybołówstwem i świadczeniem usług w znacznej mierze powiązanych z ruchem
turystycznym. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 22 (Elbląg - Kaliningrad) oraz drogi
wojewódzkie: nr 504 (Elbląg - Braniewo - granica państwa) i nr 505 (Młynary - Frombork). Wzdłuż
Zalewu Wiślanego przez niezwykle malownicze tereny Wysoczyzny Elbląskiej i Pobrzeża
Staropruskiego przebiega nieczynna dzisiaj linia kolejowa relacji Elbląg - Braniewo (zwana potocznie
nadzalewową). Gmina zalicza się do obszaru rolniczo - leśnego, gdzie funkcje wiodące ma w pełni
rolnictwo, leśnictwo i coraz częściej agroturystyka. Geograficznie gmina Frombork położona jest
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w obrębie trzech mezoregionów: Równiny Warmińskiej, Pobrzeża Staropruskiego, Wysoczyzny
Elbląskiej. Wąski pas wybrzeża Zalewu Wiślanego w północnej części gminy znajduje się w obszarze
chronionym Natura 2000 (PLB 280010 - Obszar Zalew Wiślany, gdzie ogólna powierzchnia objęta
ochroną wynosi 33.665,8 ha). Gmina posiada udokumentowane zasoby naturalne, w tym: wód
mineralnych i termalnych nadających się do wykorzystania w balneologii oraz do produkcji wód
stołowych (rejon miasta Frombork), zasoby torfów i namułów z możliwością wykorzystania ich
w przyrodolecznictwie. Do występujących innych zasobów należą: kruszywa, piasek, żwir (surowce
budowlane), gliny, iły (surowce ceramiczne), torfy, złoża gazu ziemnego. Występujące na obszarze
gminy elementy dziedzictwa kulturowego, łączą najbardziej odległą historię z teraźniejszością,
występując w postaci budownictwa przedwojennego (dwory, czworaki) oraz powojennego
budownictwa świeckiego (bloki wielorodzinne na terenach po byłych PGR, wille, domki letniskowe)
oraz często kilkuwiekowego budownictwa sakralnego w postaci kościołów, zabytkowych cmentarzy
i kapliczek.
Najważniejszą atrakcją Fromborka jest Zespół Wzgórza Katedralnego uznany
Rozporządzeniem Prezydenta RP za Pomnik Historii (jako jedyny obiekt na terenie województwa
warmińsko - mazurskiego). Na terenie miasta znajdują się dwa obiekty w znacznym stopniu
zdegradowane, mogące jednak przy odpowiedniej modernizacji stanowić atrakcję turystyczną:
- Kanał Baudy, zbudowany w XIV wieku, zwany Kanałem Kopernika - najstarsza budowla
hydrotechniczna w północnej Polsce, dawniej zasilający miasto w wodę pitną oraz doprowadzający
wodę do miejskich młynów i garbarni. Z kanałem powiązane są mosty kolejowe i drogowe wpisane
również do rejestru zabytków. W ramach prowadzonej działalności kulturalnej we Fromborku
organizuje się szereg ciekawych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym, w tym
m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Dni Fromborka, Międzynarodowe Regaty
Żeglarskie o Bursztyn Miasta Kopernika, Międzynarodowe Regaty "Fromborska Jesień", plenerowe
spektakle teatralne, Rocznice Urodzin Kanonika Mikołaja Kopernika, Turniej Piłki Siatkowej Kopernik
Cup, Leśny Marszobieg Boso, Dni Rodziny, Fromborskie Spotkania Country, Noc Perseidów,
Fromborski Zlot Czarownic, Festyn odpustowy z okazji Święta Wniebowzięcia NMP, Odpust św. Rocha
w miejscowości Krzywiec, Grand Prix Warmii, Żuław i Powiśla w Brydżu Sportowym, Fromborski
Wieczór Świąteczny.
Parkingi zlokalizowane we Fromborku: przy ul. Dworcowej, Krasickiego i Portowej nie
pokrywają zapotrzebowania w okresie nasilonego ruchu turystycznego. We Fromborku, ze względu
na powierzchnię i korzystną lokalizację, najlepszym nadającym się na parking dla autokarów
i samochodów osobowych terenem jest obszar leżący w sąsiedztwie byłego dworca kolejowego.
W ramach promowania rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu ustalono
przebieg lokalnych tras rowerowych przebiegających przez malownicze tereny gminy: - Św. Kamień Krzyżewo - Baranówka - Biedkowo-Garbina, - Św. Kamień - Narusa - Frombork - ujście Baudy - dalej
do ujścia Pasłęki, - Frombork - Ronin-Nowiny - Krzywiec - Jędrychowo - Wielkie Wierzno - Drewnowo
- Biedkowo - Bogdany - Frombork, - Garbina - ujście Baudy, - Krzywiec - Włóczyska. Na terenie Gminy
Frombork przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo i prowadzi przez Krzyżewo, RoninNowiny, Frombork w stronę ujścia Baudy, nad którą przeprowadzona została mostem na wał
przeciwpowodziowy wzdłuż Zalewu Wiślanego i niemal na granicy z obwodem kaliningradzkim
dociera do Braniewa. Na obszarze gminy zlokalizowany jest jeden kamping (Frombork,
ul. Braniewska). Z lokalizacją gminy nad Zalewem Wiślanym wiąże się komunikacja wodna.
Z Fromborka prowadzi droga morska do Krynicy Morskiej i Elbląga. Przekraczając granicę państwa we
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fromborskim porcie (posterunek celny) można było odbyć atrakcyjny rejs do miast Federacji
Rosyjskiej - Kaliningradu i Bałtijska. Obecnie rejsy są zawieszone.
Zaopatrywanie mieszkańców w energię elektryczną leży w gestii firmy „ENERGA” (operator
SA Gdańsk), która zajmuje się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej za pośrednictwem systemu
urządzeń elektroenergetycznych. Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć gazowa. Mieszkańcy
korzystają z gazu butlowego propan - butan, który rozprowadzają dostawcy prywatni i stacja paliw
znajdująca się w Braniewie. Na terenie gminy zlokalizowane są stacje nadawcze dwóch dużych
operatorów sieci komórkowej (Orange, Polkomtel, T-Mobile), których promieniowanie
elektromagnetyczne średniej mocy wynosi 0,1 W/m². Na obszarze miasta i gminy prowadzona jest
segregacja odpadów.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych Gminy należy prowadzenie
usług w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę, odprowadzania ścieków. W tym celu
przekształcono Zakład Wodociągów i Kanalizacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie
„Wodociągi Fromborskie” z siedzibą we Fromborku. Istniejąca sieć wodociągowa zabezpiecza w pełni
potrzeby mieszkańców gminy. Najważniejsze ujęcia wody są zlokalizowane we Fromborku, Krzyżewie
i Baranówce. Z ujęć w Krzyżewie i Baranówce zaopatrywane są wodociągami grupowymi również
wsie należące do gminy Frombork - Ronin, Nowiny, Bogdany, Drewnowo, Biedkowo, BiedkowoOsada, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Krzywiec, Jędrychowo, Narusa i Krzyżewo oraz miasto
Frombork. Zaopatrzenie w wodę miasta i gminy Frombork odbywa się w całości z ujęć głębinowych.
Miasto Frombork posiada własne ujęcia wody. Sieć wodociągową mają wszystkie miejscowości.
Zaopatrywanie w wodę odbywa się układem sieci magistralnych i rozdzielczych wyposażonych
w niezbędne oprzyrządowanie, w tym: zasuwy, hydranty przeciwpożarowe, odwadniacze
i odpowietrzacze. Wchodzące w skład sieci wodociągi są wyposażone w ujęcia wody i stacje
uzdatniania. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej ogółem i dotyczy wyłącznie miasta Fromborka
– 5,3 km. Na wsiach nie ma bowiem kanalizacji, za wyjątkiem Narusy i Bogdan. Na terenie wielu
miejscowości istnieje szczątkowa lub zużyta sieć kanalizacji deszczowej, co sprawia, że nierozwiązany
jest problem zbierania wód opadowych z utwardzonych powierzchni terenu. W efekcie następuje
spływ wód opadowych bezpośrednio do środowiska gruntowo-wodnego. Najgorsza sytuacja jest
w miejscowościach Biedkowo, Bogdany i Narusa. Są one bowiem zlokalizowane w pobliżu rzek
i Zalewu Wiślanego. Nieco lepiej sytuacja wygląda we Fromborku. Najgorsza sytuacja występuje na
wsiach, gdzie nie ma kanalizacji, a ścieki odprowadzane są do szamb, często nieszczelnych. Zrzut
ścieków bytowych na terenach wiejskich odbywa się do zbiorników, a następnie są one przewożone
przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni ścieków we Fromborku. Wewnętrzna kanalizacja sanitarna
funkcjonująca na terenach byłych PGR, ze względu na wieloletnie zaniedbania w zakresie remontów
i konserwacji urządzeń do odbioru ścieków jest w znacznym stopniu zdewastowana. Od 2001 roku na
terenie gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana
we Fromborku, którą administruje spółka „Wodociągi Fromborskie”. Zgodnie z projektem
technicznym oczyszczalnia może obsłużyć do 6125 mieszkańców. Po modernizacji jej średnia
przepustowość określona w pozwoleniu wodnoprawnym wynosi 1.200 m³/dobę, maksymalna 1.920
m³/dobę (przy ustalonym średnim odprowadzeniu oczyszczonych ścieków do Zalewu Wiślanego 930
m³/dobę. Aktualnie oczyszczalnia przyjmuje ok. 870 m³/dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych
jest Zalew Wiślany. Skratki wywożone są na komunalne składowisko śmieci, a osady ściekowe po 3-4
letniej stabilizacji na lagunach osadowych są wykorzystywane do nawożenia upraw roślin
wykorzystywanych jako paliwo w lokalnej ciepłowni. Odpady z sektora gospodarczego niebezpieczne
są odbierane i transportowane bezpośrednio od posiadacza odpadów do unieszkodliwiania
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w specjalistycznych firmach działających na podstawie zezwoleń wojewodów i starostów. Nieznaczną
część wytwarzanych odpadów przemysłowych stanowią odpady ulegające biodegradacji oraz osady
z oczyszczalni ścieków.
Zmiany demograficzne mają wpływ na planowanie działań rozwojowych i strategicznych
gminy. Analiza zachodzących zmian pozwala na określenie trendów, a tym samym na podejmowanie
trafnych decyzji w przypadku konieczności rozwiązywania problemów w przyszłości. Na przestrzeni
lat 2010-2019 nastąpił niewielki spadek ludności ogółem - z 3 750 osób do 3 557 osób w roku 2019.
Jest to następstwo niżu demograficznego. W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek
i mieszkańców stałych zmniejszyła się o 107 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 3557
osób, w tym 1801 kobiet i 1766 mężczyzn. w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 301 osoby, a liczba
mieszkańców – 378,
2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 1030 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 1162,
3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 470, a liczba mieszkańców 226.
Na początku 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 2432 osób, a na terenach wiejskich 1232 osób.
Na koniec 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: teren miejski - 2397, tereny wiejskie - 1160.
W 2019 r. narodziło się w gminie Frombork 39 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 30 chłopców,
natomiast zmarło 53 osoby, w tym 24 kobiet i 29 mężczyzn. Wobec powyższego w 2019 r.
zanotowano ujemny przyrost naturalny, który wyniósł - 14.
W roku 2019 w Urzędzie Stanu Cywilnego we Fromborku sporządzono 56 aktów stanu
cywilnego (urodzenia - 11, małżeństwa - 18, zgony - 27, rejestracja bieżąca jak i transkrypcja
zagranicznych aktów stanu cywilnego).

II. Stan wykonania budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej
Budżet Gminy Frombork na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku
Nr IV/26/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
W 2019 roku podjęto uchwały i zarządzenia zmieniające budżet, w tym:
 8 Uchwał Rady Miejskiej we Fromborku,
 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - na podstawie upoważnień zawartych
w uchwale budżetowej na rok 2019 oraz w ustawie o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK
W roku budżetowym 2019 dochody zaplanowano w wysokości 16 958 671,57 zł, w tym
dochody bieżące 15 928 839,02 zł, dochody majątkowe 1 029 832,55 zł. Na dzień 31.12.2019 r.
zostały one zrealizowane w wysokości 16 280 238,75 zł, w tym dochody bieżące 15 723 980,87 zł,
dochody majątkowe 556 257,88 zł. Ogólne wykonanie dochodów stanowi 96,0 % planu, w tym
dochody bieżące 98,7 %, dochody majątkowe 54,0 %.
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Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku

Wyszczególnienie
1
I. Podatki i opłaty
1. Udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych § 0010
2. Udział w podatku dochodowym od
osób prawnych § 0020
3. Od nieruchomości § 0310
4. Rolny § 0320
5. Leśny § 0330
6. Od środków transportowych § 0340
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360
9. Opłata produktowa § 0400
10. Opłata skarbowa § 0410
11. Opłata targowa § 0430
12. Opłata miejscowa § 0440
13. Opłata eksploatacyjna § 0460
14. Opłata za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych § 0480
15. Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw § 0490
16. Podatek od czynności
cywilnoprawnych § 0500
II. Dochody z majątku gminy
1. Ze sprzedaży
2. Z dzierżawy, najmu, zarządu,
użytkowania
III. Pozostałe dochody
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)
IV. Subwencja ogólna
V. Ogółem dotacje, z tego:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
§ 201
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin § 203

Plan

Wykonanie

%

struktura %

2
5 031 615,00

3
4 998 382,53

4
99,3 %

5
30,7 %

2 155 859,00

2 176 221,00

100,9 %

13,4 %

9 000,00

8 708,05

96,8 %

0,1 %

1 300 000,00
512 000,00
83 900,00
46 000,00
2 000,00
45 000,00
56,00
13 500,00
10 000,00
3 300,00
13 600,00

1 300 419,82
508 289,28
83 543,00
47 626,00
1 742,00
42 467,00
55,05
12 958,00
9 864,00
3 237,05
13 584,36

100,0 %
99,3 %
99,6 %
103,5 %
87,1 %
94,4 %
98,3 %
96,0 %
98,6 %
98,1 %
99,9 %

8,0 %
3,1 %
0,5 %
0,3 %
0,0 %
0,3 %
0,0 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
0,1 %

65 000,00

64 908,21

99,9 %

0,4 %

620 400,00

576 021,71

92,8 %

3,5 %

152 000,00

148 738,00

97,9 %

0,9 %

674 872,00
235 472,00

519 057,06
111 930,97

76,9 %
47,5 %

3,2 %
0,7 %

439 400,00

407 126,09

92,7 %

2,5 %

402 398,00
6 108 885,00
4 679 928,00
6 169 858,57

350 119,13
5 867 558,72
4 679 928,00
5 732 752,03

87,0 %
96,0 %
100,0 %
92,9 %

2,2 %
36,0 %
28,7 %
35,2 %

2 169 071,06

2 133 627,00

98,4 %

13,1 %

698 240,37

675 548,19

96,8 %

4,1 %
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3. Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
278 712,59
251 653,41
ustawy, lub płatności w ramach budżetów
środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
§ 205
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo2 253 044,00 2 252 736,56
gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci § 206
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
5 730,00
5 729,18
jednostkami samorządu terytorialnego
§ 231
6. Dotacje celowe otrzymane od
samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie
2 700,00
2 700,00
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego § 233
7. Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
696 420,00
344 817,15
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
§ 625
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji
5 940,55
5 940,55
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
§ 633
9. Dotacje celowe otrzymane
z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na
60 000,00
59 999,99
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
§ 663
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)
10 849 786,57 10 412 680,03
Dochody ogółem (A+B)
16 958 671,57 16 280 238,75
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90,3 %

1,5 %

100,0 %

13,8 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

49,5 %

2,1 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,4 %

96,0 %
96,0 %

64,0 %
100,0 %

Udział poszczególnych grup dochodów budżetowych w dochodach ogółem

4 998 382,53

5 732 752,03

I. Podatki i opłaty
II. Dochody z majątku gminy
III. Pozostałe dochody

519 057,06

4 679 928,00

IV. Subwencja ogólna

350 119,13

V. Ogółem dotacje

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK
W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 17 148 671,57 zł, w tym wydatki bieżące
15 751 803,57 zł, wydatki majątkowe 1 396 868,00 zł. Do 31 grudnia 2019 r. zostały one zrealizowane
w wysokości 15 958 848,73 zł, w tym wydatki bieżące 15 199 217,23 zł, wydatki majątkowe
759 631,50 zł. Ogólne wykonanie wydatków stanowi 93,1 % planu.
Wykonanie wydatków w 2019 roku

Dział

Treść

Plan

Wykonanie

%

STRUKTURA
%

010

Rolnictwo i łowiectwo

202 558,02

202 500,01

100,0 %

1,3 %

600

Transport i łączność

346 000,00

291 334,34

84,2 %

1,8 %

630

Turystyka

884 109,00

482 494,50

54,6 %

3,0 %

700

Gospodarka mieszkaniowa

332 450,00

272 976,21

82,1 %

1,7 %

710

Działalność usługowa

28 550,00

6 306,35

22,1 %

0,0 %

750

Administracja publiczna

2 026 990,00

1 952 979,90

96,3 %

12,2 %

39 869,00

39 518,94
99,1 %

0,2 %

95,8 %

1,2 %

751

754

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

191 928,00

183 845,42

99 000,00

98 218,90

99,2 %

0,6 %

247 260,00

0,00

0,0 %

0,0 %

3 805 862,15

3 759 948,03

98,8 %

23,6 %

757

Obsługa długu publicznego

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

73 732,00

58 338,48

79,1 %

0,4 %

852

Pomoc społeczna

1 821 990,48

1 745 699,50

95,8 %

10,9 %

9

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

855

50 380,00

49 736,70

98,7 %

0,3 %

318 595,00

295 518,75

92,8 %

1,9 %

Rodzina

4 309 586,00

4 257 767,09

98,8 %

26,7 %

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

1 781 411,92

1 682 237,71

94,4 %

10,5 %

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

457 000,00

450 834,83

98,7 %

2,8 %

926

Kultura fizyczna i sport

131 400,00

128 593,07

97,9 %

0,8 %

17 148 671,57

15 958 848,73

93,1 %

100,0 %

Ogółem wydatki

Wykonanie wydatków w 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

4 500 000,00
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
010 600 630 700 710 750 751 754 757 801 851 852 853 854 855 900 921 926
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Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Łączne koszty

Plan wydatków
na 2019 rok

Koszty poniesione
do 31.12.2019 r.

1

750

75023

Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II

957 555,00

9 840,00

0,00

853

85395

42 560,00

10 640,00

10 640,00

852

85214

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
w gminach Braniewo i Frombork

22 400,00

5 600,00

5 600,00

852

85214

6 930,00

3 150,00

3 150,00

853

85395

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
w gminach Braniewo i Frombork - edycja II

26 640,00

13 320,00

12 676,80

MGOPS
we Fromborku

359 464,01

256 275,62

252 407,69

ZS we Fromborku

87 006,00

73 096,00

59 114,54

ZS we Fromborku

23 040,00

11 520,00

11 520,00

66 180,00

33 090,00

32 438,12

MGOPS
we Fromborku

28 860,00

24 420,00

24 419,90

MGOPS
we Fromborku

3 211 572,00

824 692,00

427 682,01

Urząd Miasta
i Gminy

2 013 721,00

58 000,00

58 000,00

Urząd Miasta
i Gminy

6 845 928,01

1 323 643,62

897 649,06

2

3

4

801

80195

Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej
we Fromborku

5

801

80101

ERASMUS+

6

852

7

853

85214
85295
85395

8

630

63095

9

801

80104

Klub Integracji Społecznej we Fromborku
Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób
starszych w gminach Frombork i Braniewo
Uzdrowiskowy teren aktywnego
wypoczynku i kinezyterapii z promenadą
i plaża miejską we Fromborku
Kompleksowa poprawa efektywności
energetycznej wielofunkcyjnego budynku
użyteczności publicznej we Fromborku,
przy ul. Osiedle Słoneczne 16
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Jednostka
realizująca zadanie
Urząd Miasta
i Gminy
MGOPS
we Fromborku

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Frombork
L.p.
1
a
b

Wyszczególnienie

2
a
b
3
4

Dochody ogółem, z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku
Wydatki ogółem, z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Nadwyżka/deficyt
Przychody ogółem, z tego:

a
b
5
a

kredyty, pożyczki, emisja papierów
wartościowych
wolne środki
Rozchody ogółem, z tego:
spłata kredytów i pożyczek

plan 2019

wykonanie za 2019 rok

16 958 671,57
15 928 839,02
1 029 832,55
235 472,00
17 148 671,57
15 751 803,57
1 396 868,00
-190 000,00
667 000,00

16 280 238,75
15 723 980,87
556 257,88
111 930,97
15 958 848,73
15 199 217,23
759 631,50
321 390,02
2 224 750,37

190 000,00

190 000,00

477 000,00
477 000,00
477 000,00

2 034 750,37
477 000,00
477 000,00

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wymagalne oraz kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą
3 937 600,00 zł, i są to:
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie
z umową o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, zawartą
18 czerwca 2015 r. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Kwota zobowiązania
wynikająca z zawartej umowy 1 520 000 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostało
900 000,00 zł.
- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu
terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017 2027. Kwota wykorzystanego kredytu 1 859 334 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostaje
1 495 200,00 zł.
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania
pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż
wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku". Zobowiązanie
będzie spłacane w latach 2017 - 2025. Kwota wykorzystanej pożyczki 1 155 000,00 zł. Na dzień
31.12.2019 r. do spłaty pozostało 867 000,00 zł.
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie
z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku,
zawartą w dniu 26 czerwca 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019 - 2027.
Kwota wykorzystanego kredytu to 546 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostało
485 400,00 zł.
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie
z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku,
zawartą w dniu 16 września 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024.
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Kwota wykorzystanego kredytu to 190 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostało
190 000,00 zł.

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia:

Rok

Wynik
budżetu

2019

-190 000,00

Przychody
budżetu,
w tym:
667 000,00

2020

515 400,00

0,00

0,00

2021

515 400,00

0,00

2022

515 400,00

2023

Wolne
środki

Spłaty
zadłużenia

Kwota długu

477 000,00

3 937 600,00

0,00

515 400,00

3 422 200,00

0,00

0,00

515 400,00

2 906 800,00

0,00

0,00

0,00

515 400,00

2 391 400,00

515 400,00

0,00

0,00

0,00

515 400,00

1 876 000,00

2024

513 400,00

0,00

0,00

0,00

513 400,00

1 362 600,00

2025

441 600,00

0,00

0,00

0,00

441 600,00

921 000,00

2026

460 200,00

0,00

0,00

0,00

460 200,00

460 800,00

2027

460 800,00

0,00

0,00

0,00

460 800,00

0,00

Kredyty

477 000,00 190 000,00

Wynik budżetu, spłata zadłużenia oraz kwota długu w poszczególnych latach według WPF
na lata 2019-2027

4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00

Wynik budżetu

2 000 000,00

Spłaty zadłużenia

1 500 000,00

Kwota długu

1 000 000,00
500 000,00
0,00
-500 000,00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU GMINY FROMBORK
2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 321 390,02 zł. Rozchody wyniosły 477 000,00 zł
- spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., pożyczki zaciągniętej
w WFOŚiGW w Olsztynie oraz zobowiązania wobec Braniewsko - Pasłęckiego Banku Spółdzielczego
w Braniewie. Przychody wynosiły 2 224 750,37 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

13

FUNDUSZ SOŁECKI
Gmina Frombork ma na swoim obszarze 11 sołectw, są to: Baranówka, Biedkowo, Bogdany,
Drewnowo, Jędrychowo, Krzywiec, Krzyżewo, Narusa, Nowe Sadłuki, Ronin - Nowiny oraz Wielkie
Wierzno.
Sołectwa otrzymały w ramach funduszu sołeckiego łącznie 132 974,71 zł. Podział środków na
poszczególne sołectwa przedstawiał się następująco:
 Baranówka – 12 130,62 zł;
 Biedkowo – 15 057,37 zł;
 Bogdany – 16 713,30 zł;
 Drewnowo – 11 475,95 zł;
 Jędrychowo – 12 900,82 zł;
 Krzywiec – 8 972,81 zł;
 Krzyżewo – 10 667,24 zł;
 Narusa – 13 324,43 zł;
 Nowe Sadłuki – 9 357,91 zł;
 Ronin - Nowiny – 9 319,40 zł;
 Wielkie Wierzno - 13 054,86 zł.
Sołectwa Gminy Frombork spośród uzyskanych środków wykorzystały łącznie 109 987,66 zł.
Wykorzystanie funduszów rozkłada się w następujący sposób:
 Baranówka – 1 755,38 zł;
 Biedkowo – 15 057,37 zł;
 Bogdany – 5 914,89 zł;
 Drewnowo – 11 450,00 zł;
 Jędrychowo – 12 900,82 zł;
 Krzywiec – 8 965,15 zł;
 Krzyżewo – 10 612,57 zł;
 Narusa –13 322,83 zł;
 Nowe Sadłuki – 9 351,06 zł;
 Ronin - Nowiny – 7 646,85 zł;
 Wielkie Wierzno - 13 010,74 zł.
Sołectwa z funduszu sołeckiego dokonały zakupów na większe kwoty tj. traktor do koszenia,
agregat, pawilon handlowy, ławki, fotele, stoły, zestawy nagłośnienia, wiatrownica, konstrukcja grilla
oraz usługa oświetleniowa.
Zakupiono również półprodukty, tj. kostka, kamień, podsypka, obrzeża, tarcica, ogrodzenie
metalowe, do zrobienia podjazdu, pomostu, ogrodzenia.
Wśród wydatków sołectw znalazły się też znaczne kwoty za usługi tj. zrobienie pomostu,
postawienie ogrodzenia, usługa cateringowa, usługa koparką, czyszczenie rowów i wyrównanie
terenu, dostęp do Internetu.
Sołectwa dofinansowały również Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup ubrań
strażackich.
Dbając o wygląd wizualny wsi, dokonano zakupów impregnatów, środków ochrony roślin,
opryskiwaczy, farby, pędzli, nożyc, sekatorów, roślin oraz rzeczy niezbędnych do koszenia traw
tj. żyłka, noże, maski ochronne na twarz, paliwo, olej.
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W związku z organizowanymi przez Sołectwa imprezami integracyjnymi i warsztatami dla dzieci
zakupiono: nagrzewnicę, oświetlenie, artykuły papiernicze, gry i zabawki, produkty spożywcze
i przesyłowe.

III. Informacja o stanie inwestycji
1. Przystąpiono do realizacji projektu pn. „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku
i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1
Infrastruktura uzdrowiskowa.
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 27 grudnia 2018 r.
W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z odtworzeniem plaży
miejskiej oraz budową budynku sanitarno-usługowego i ciągami komunikacyjnymi
z wyposażeniem w elementy infrastruktury oraz małej architektury.
Wartość całkowita projektu wg umowy to 3 097 492,53 zł, w tym dofinansowanie w kwocie
2 601 893,73 zł, co stanowi 84 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.
W celu zachowania przejrzystości oraz sprawnego zarządzania i kierowania kontraktem powołano
Inżyniera Kontraktu - firmę EKO-INWEST s.c. z siedzibą w Elblągu. Umowę podpisano w dniu
24 maja 2019 r. na kwotę 58 000,00 zł brutto na czas realizacji robót budowlanych.
W dniu 3 września 2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JAN”
Stanuch Jan z siedzibą w Braniewie przy ul. Świętojańskiej 5b, wyłonionym w przetargu
nieograniczonym na „wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego:
„Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową
i plażą miejską we Fromborku”. Wartość umowy opiewa na kwotę 3 077 943,46 zł brutto.
2. W dniu 22 maja 2019 r. podpisano umowę z firmą „PLAN” Projektowanie Architektoniczne
z siedziba w Białymstoku na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
odbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka na kwotę 15 000,00 zł brutto.
A następnie w dniu 22 lipca 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”
w Braniewie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odbudowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji
lokalnej” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność”, Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to
331 560,06 zł, wnioskowane dofinansowanie to 162 464 zł (co stanowi 49 %). Planowany termin
zakończenia realizacji projektu - 08.2020 r. Projekt polega na odbudowie świetlicy wiejskiej
w miejscowości Baranówka w gminie Frombork po pożarze, który miał miejsce w grudniu 2018 r.
Będzie się tu mieścił punkt informacji lokalnej, którego przeznaczeniem będzie eksponowanie,
rozpowszechnianie i promowanie lokalnych zasobów. Będzie to także punkt informacji o gminach
nadzalewowych, tradycjach rybackich obszaru, a także promocji turystyki, agroturystyki
i dziedzictwa kulturowego.
3. W dniu 28 czerwca 2019 r. podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową ELMER - Przemysław
Dolot z siedzibą w Wilczętach na realizację pierwszego etapu inwestycji polegającej na
„Wykonaniu nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno”. Realizacja
zakończyła się w sierpniu 2019 r. i obejmowała odcinek drogi gruntowej o długości 266 mb od
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1308 N w Wielkim Wierznie w kierunku Drewnowa.
Wyrównano nawierzchnię istniejącej drogi, na nowej podbudowie ułożono dwuśladowo nowe
płyty betonowe, wykonano pobocza wraz z mijankami i oczyszczono rowy. Dzięki podjętym
działaniom poprawiła się komunikacja pomiędzy miejscowościami Drewnowo i Wielkie Wierzno,
a także dojazd do gruntów rolnych. Na realizację inwestycji Gminie Frombork zostało przyznane
dofinansowanie w wysokości 60.000 zł z dochodów budżetu województwa związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całość zadania kształtowała się w kwocie
nieprzekraczającej 130.000 zł.
Doposażenie stadionu miejskiego we Fromborku. W miesiącu listopadzie 2019 r. zrealizowano
zadanie pn. „Zakup bramek do piłki nożnej w ramach doposażenia stadionu miejskiego
we Fromborku” w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie
warmińsko-mazurskim w 2019 r.” Zostały zakupione dwie kompletne przenośne bramki do piłki
nożnej pełnowymiarowe o wymiarach 7,32 m x 2,44 m wraz z elementami niezbędnymi do
mocowania siatki w podłożu.
Na realizację zadania Gminie Frombork zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 2.700 zł
ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2019. Całość zadania
wyniosła 5 620 zł.
W dniu 15.07.2019 r. zawarto umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację
zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 (ul. Młynarska) we Fromborku.
Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W ramach przedmiotowej
umowy samorząd fromborski udzielił pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w wysokości
100 000,00 zł na realizację zadania. Po ostatecznym rozliczeniu zadania zwrócono
niewykorzystaną część dotacji w wysokości 22 235,73 zł.
Zrealizowano prace w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych
w ciągu drogi Nr 1165N odcinek Frombork - Biedkowo”. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg
Powiatowych w Braniewie. W ramach umowy zawartej w dniu 10 maja 2019 r. pomiędzy Gminą
Frombork a Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, samorząd fromborski udzielił pomocy
finansowej w ramach dotacji w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania.
Zrealizowano prace w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych
w ciągu drogi Nr 1308N odcinek Baranówka - Wielkie Wierzno”. Inwestorem zadania był Zarząd
Dróg Powiatowych w Braniewie. W ramach umowy zawartej w dniu 10 maja 2019 r. pomiędzy
Gminą Frombork a Zarządem Dróg Powiatowych w Braniewie, samorząd fromborski udzielił
pomocy finansowej w ramach dotacji w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania.
W dniu 19 marca 2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ELPAP
z siedzibą w Prabutach na zakup i montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą oświetleniową
w ciągu drogi gminnej stanowiącej ulicę Osiedle Słoneczne (naprzeciwko biura Wodociągów
Fromborskich) oraz podłączenie zamontowanej lampy do istniejącej sieci energetycznej. Wartość
umowy to kwota 3 500,00 zł.
W dniu 24 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Drogowo-Mostowych
Józef Przyborowski z siedzibą w Rogitach na remont nawierzchni dróg gminnych bitumicznych
grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta Fromborka. W ramach umowy wykonawca
uzupełnił ubytki masy bitumicznej na następujących odcinkach dróg: parking przy byłym dworcu
PKP, zatoczka autobusowa przy byłym dworcu PKP, ul. Dworcowa (od ul. Kapelańskiej),
ul. Rybacka (od strony Kanału Kopernika), ul. Kapelańska, ul. Mickiewicza, ul. Pocztowa (niecka
wzdłuż ulicy), ul. Młynarska. Wynagrodzenie za wykonane prace wyniosło 16 500 zł brutto.
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10. W wyniku realizacji umowy zawartej w dniu 17 października 2019 r. z Przedsiębiorstwem Budma
Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim wykonano miejsce postojowe o wymiarach
5 x 2,5 m przy istniejącym wjeździe przy Przychodni Zdrowia. Wartość zamówienia to kwota
1 999,98 zł brutto.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:
1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 335,1997 ha (ubyło 0,0267 ha), w tym
stanowiących:
a. użytki rolne oraz nieużytki przeznaczone na pozysk trzciny o powierzchni 108,08 ha;
b. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 55,3333 ha, w tym:
 zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 12,81 ha,
 rekreacyjno - wypoczynkowe o powierzchni 12,14 ha,
 inne tereny zabudowane o powierzchni 13,84 ha,
 zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 14,0433 ha,
 użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha;
 tereny oświatowe 1,50 ha;
c. tereny komunikacyjne o powierzchni 87,95 ha;
d. lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha;
e. pozostałe grunty (grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
2. budynków w ilości 26 szt. o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 12.103,89 m 2,
w tym:
a. budynków mieszkalnych szt. 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m2;
b. budynków użytkowych szt. 23 o powierzchni użytkowej wynoszącej 11.140,99 m2.
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 36 szt., w tym budynków
mieszkalnych szt. 33 oraz mieszkalno - użytkowych szt. 3. W budynkach tych Miasto i Gmina
Frombork jest właścicielem 35 lokali mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych.
4. budowli i urządzeń.
5. 100 % udziałów w spółce Wodociągi Fromborskie sp. z o.o. we Fromborku, tj. 100 073
po 101,55 zł każdy z tych udziałów. Gmina Frombork powyższe nieruchomości nabyła
nieodpłatnie z mocy prawa i na wniosek gminy na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu
o ustawę z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, ustawę
o pracownikach samorządowych, ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa
oraz na podstawie aktów notarialnych od dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych i innych
podmiotów. Ponadto Gmina Frombork wybudowała niektóre obiekty budowlane i urządzenia
z własnych środków przy udziale dotacji i pożyczek.
Gmina Frombork przedkłada również dane o ograniczonych prawach rzeczowych, którymi są:
1. Użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 5,7570 ha.
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Powyższy zasób mienia Gminy Frombork zagospodarowano poprzez:
1. Dzierżawę nieruchomości o powierzchni 106,26 ha, w tym:
- użytków rolnych o powierzchni 57,30 ha;
- gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 1,21 ha;
- trzcinowisk o powierzchni 46,69 ha;
- gruntów przeznaczonych na funkcjonowanie kotłowni miejskiej i bazy magazynowej dla kotłowni
o powierzchni 0,24 ha;
- gruntów przeznaczonych na działalność handlową i usługową o powierzchni 0,78 ha;
- gruntów przeznaczonych na parkingi o powierzchni 0,12 ha.
2. Dzierżawę budynku kotłowni miejskiej we Fromborku o powierzchni użytkowej wynoszącej
1.240,30 m2.
3. Najem:
- budynków użytkowych i lokali użytkowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 3.501,51 m²;
- wszystkich lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.
4. Użyczenie:
- gruntów o powierzchni 8,22 ha;
- lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 692,16 m².
5. Oddanie do nadzoru miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku wraz z gruntem
o powierzchni 3,38 ha.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku:
1. Sprzedano na własność trzy nieruchomości o numerach:
 103/7, obręb 4 Frombork, o powierzchni wynoszącej 0,0039 ha z przeznaczeniem
na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
 120/2, obręb 6 Frombork, o powierzchni wynoszącej 0,0004 ha z przeznaczeniem
na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
 123/4, obręb 6 Frombork o powierzchni wynoszącej 0,0224 ha, z przeznaczeniem
na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
2. Zbyto 5 udziałów w gruncie o powierzchni 399,14 m2, związanych ze zbyciem czterech lokali
mieszkalnych oraz jednego pomieszczenia gospodarczego na rzecz najemców.
3. Sprzedano cztery lokale mieszkalnych o powierzchni 173,62 m² oraz pomieszczenie gospodarcze
o powierzchni 13,26 m2, na rzecz najemców.
4. Zawarto 152 umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych, dzierżawę nieruchomości rolnych,
najem lokali i budynków użytkowych oraz użyczenie nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych.
5. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego dla 174 nieruchomości gruntowych,
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139 z późn. zm.)

V. Realizacja polityk, programów i strategii
1) Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026 przyjęta uchwałą NR XVI/177/16
Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.11.2016 r.
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Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026 jest planem osiągnięcia
długofalowych zamierzeń Gminy Frombork. Implikuje one przejście z obecnej sytuacji do pożądanego
stanu wyrażonego w wizji rozwoju.
Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny. Określa on
priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej
jednostki. Strategia stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju
w oparciu o strategię (ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
Dz.U. 2016 poz. 383), jak również skuteczną próbę dostosowania działalności gminy do standardów
europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania
i wdrożenia na terenie gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026 składa się z dwóch części:
część 1 – diagnoza strategiczna Miasta i Gminy Frombork,
część 2 – strategia rozwoju Miasta i Gminy Frombork do roku 2026.
Pierwsza część ma na celu zobrazowanie potencjału społeczno-ekonomicznego Gminy Frombork
w kontekście głównych kierunków jej rozwoju tj. mieszkalnictwa, przedsiębiorczości oraz turystyki,
uwzględniając przy tym przestrzenne uwarunkowania środowiskowo-infrastrukturalne Gminy.
Diagnoza strategiczna Gminy Frombork jest podstawowym punktem wyjścia do konstruowania
kierunków działań, a następnie celów strategicznych i celów operacyjnych.
Druga część strategii została opracowana na podstawie wniosków z diagnozy strategicznej i zawiera
konkretny plan działania Gminy Frombork do 2026 roku, w którym określone zostały następujące
elementy: misja, wizja, rozwój, wartości kluczowe, cele strategiczne i operacyjne oraz sposób
monitorowania realizacji niniejszej strategii z określeniem docelowych wskaźników.
Okres realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork przyjęto na dziesięć lat (2016-2026).
Strategia dla Miasta i Gminy Frombork została sformułowana w ścisłej korelacji z aktualnie
obowiązującymi dokumentami o charakterze planistycznym szczebla regionalnego, krajowego
i międzynarodowego.
Misja Gminy Frombork:
Efektywne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Frombork, zapewniające godne
warunki bytowe, rozwój społeczeństwa oraz poczucie stabilizacji.
Wizja rozwoju Gminy Frombork do roku 2026:
Miasto i Gmina Frombork – gmina przyjazna dla mieszkańców, turystów i inwestorów, zapewniająca
wysoki standard życia z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.
Cele strategiczne i operacyjne
Cel strategiczny 1: Wzrost atrakcyjności osiedleńczej Miasta i Gminy Frombork
Cel operacyjny 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej
Zadania w ramach Celu operacyjnego 1:
a) remonty, modernizacja i rozbudowa sieci dróg i ulic gminnych wraz z ich infrastrukturą
b) uzupełniającą (chodniki, oświetlenie),
c) remonty, modernizacja i rozbudowa sieci dróg rowerowych,
d) tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju systemu transportowego.
Cel operacyjny 2. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej
Zadania w ramach Celu operacyjnego 2:
a) rozbudowa i modernizacja istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej,
b) budowa, wyznaczanie i organizacja szlaków turystycznych konnych, pieszych oraz rowerowych,
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c) zagospodarowanie rekreacyjne Zalewu Wiślanego.
Cel operacyjny 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej
Zadania w ramach Celu operacyjnego 3:
a) remonty, modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków,
b) remonty, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej,
c) budowę alternatywnych systemów gromadzenia i zagospodarowania ścieków na terenach, gdzie
budowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona technicznie lub ekonomicznie
(m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków),
d) odtwarzanie, remonty i budowa nowych urządzeń melioracyjnych,
e) remonty, modernizacje i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.
Cel strategiczny 2: Rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Frombork
Cel operacyjny 1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Cel operacyjny 2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców
Zadania w ramach Celu operacyjnego 2:
a) podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz ich kwalifikacji zawodowych, poprzez
organizację różnego rodzaju kursów zawodowych i szkoleń,
b) wdrożenie systemu doradztwa zawodowego.
Cel operacyjny 3. Promowanie obszarów inwestycyjnych
Cel strategiczny 3: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego Miasta i Gminy Frombork
Cel operacyjny 1. Edukacja społeczna i promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców
Zadania w ramach Celu operacyjnego 1:
a) organizacja szkoleń, wykładów i seminariów o tematyce proekologicznej;
b) opracowanie i wdrożenie programów doradczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
odpadami, w tym także możliwości wdrażania technik odzysku odpadów;
c) współpraca z klubami ekologicznymi oraz ośrodkami doradczymi;
d) działania promocyjne (plakaty, ulotki, festyny),
e) tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej dla mieszkańców i turystów.
Cel operacyjny 2. Zachowanie walorów przyrodniczych Gminy
Zadania w ramach Celu operacyjnego 2:
a) zagospodarowanie terenów zielonych, remonty i modernizacje parków i zieleńców na terenie
gminy,
b) usuwanie wyrobów zawierających azbest,
c) likwidacja tzw. „niskiej emisji” poprzez rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego
i przyłączanie nowych odbiorców,
d) budowa i wspieranie powstawania na terenie gminy instalacji do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych,
e) aktywna ochrona przyrody i krajobrazu.
Cel operacyjny 3. Rewitalizacja przestrzeni gminnej i odnowa centrów miejscowości
Zadania w ramach Celu operacyjnego 3:
a) budowa, remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb remiz, świetlic wiejskich, bibliotek, domów
kultury i innych budynków użyteczności publicznej,
b) aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi,
aktywizacja seniorów,
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c) dbałość o właściwy stan obiektów zabytkowych stanowiących o wyjątkowym charakterze gminy.
Cel strategiczny 4: Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Frombork
Cel operacyjny 1. Rozszerzenie oferty turystycznej Gminy i zwiększenie liczby turystów
Zadania w ramach Celu operacyjnego 1:
a) budowa, wyznaczanie i organizacja szlaków turystycznych konnych, pieszych oraz rowerowych,
b) wspieranie rozwoju turystyki wodnej na Zalewie Wiślanym,
c) utworzenie uzdrowiska Frombork,
d) inwestycje zwiększające atrakcyjność oferty uzdrowiskowej i turystycznej gminy,
e) budowa infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej.
Cel operacyjny 2. Rozwój systemu promocji Gminy
Zadania w ramach Celu operacyjnego 2:
a) promocja produktów uzdrowiskowych i turystycznych,
b) ochrona dziedzictwa historycznego Gminy,
c) stworzenie profesjonalnego systemu promocji gminy.
2) Stan realizacji (ostatnia ewaluacja)
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork przyjęta lata 2016-2026. Nie przeprowadzano ewaluacji
strategii.

VI. Zasoby materialne gminy
1. Gminny program rewitalizacji dla miasta i gminy Frombork na lata 2016 - 2026
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020, program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub
przestrzenno - funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia
obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego
rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności
w ramach rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026 opracowany
został zgodnie z ustawą z dnia października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 z późn. zm.) oraz
Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 2 sierpnia
2016 r. Został przyjęty uchwałą nr XXIII/250/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 27 września
2017 r. Jest spójnym, strategicznym dokumentem, zawierającym wieloletni program działań
prowadzących do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego i stworzenia
odpowiednich warunków do ich rozwoju.
Prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy
Frombork realizowane były przy aktywnym udziale społeczeństwa, które na etapie tworzenia
dokumentu miało możliwość wniesienia swoich pomysłów, opinii, stanowisk, sprzeciwu oraz
aprobaty. Konsultacje społeczne były skierowane do szerokiego grona odbiorców.
W ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Frombork na
lata 2016-2026 wykonana została diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych występujących na
przedmiotowym terenie. Przy ocenie skali i potrzeb rewitalizacyjnych oraz obszarów kwalifikujących
się do objęcia Programem Rewitalizacji, zapewniony został aktywny udział wszystkich interesariuszy.
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Działanie to, pozwoliło na zweryfikowanie obszarów problemowych występujących na terenie Miasta
i Gminy.
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Miasta i Gminy Frombork,
posłużono się wskaźnikami ilościowymi, które najwierniej oddają istotę problemów. Analizie poddane
zostało Miasto Frombork oraz wszystkie sołectwa wchodzące w skład Gminy Frombork. Przy wyborze
obszarów zdegradowanych wykorzystano dane dotyczące m.in. liczby ludności, liczby osób
bezrobotnych, liczby osób korzystających z pomocy społecznej, liczby przestępstw, czy liczby
obiektów infrastruktury publicznej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz konsultacji z pracownikami
i władzami Miasta i Gminy Frombork, obszarem zdegradowanym zdecydowano się objąć cały
obszar Miasta Fromborka, ponieważ na jego terenie zidentyfikowano największe natężenie
problemów w sferze społecznej, co potwierdzają odchylenia we wszystkich czterech analizowanych
wskaźnikach. Ponadto, na terenie Miasta można również zdiagnozować wiele problemów ze sfery
gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Do obszaru
zdegradowanego nie zakwalifikowano żadnego z sołectw ze względu na zbyt niskie natężenie
problemów w sferze społecznej.
Położenie i granice obszaru zostało przedstawione na schematycznym rysunku.

Obszar zdegradowany stanowi podstawę do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
Obszarem, który zostanie poddany rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Frombork jest fragment
centrum Miasta Fromborka, o następującym przebiegu granic: skrzyżowanie ul. Młynarska
z ul. Kolonia Robotnicza - ul. Kolonia Robotnicza - ul. Sanatoryjna - ul. Jaśminowa (DW) ul. Elbląska - teren portowy - tory kolejowe - trasa rowerowa - ul. Zielona - skrzyżowanie
ul. Błotna i ul. Braniewska - ul. Braniewska - ul. ZHP - skrzyżowanie ul. ZHP i ul. Kolonia Robotnicza.
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Cele i kierunki działań mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk:
Wizja
„Miasto Frombork Miejscem Ożywionym i Uzdrowionym Społecznie,
Dającym Możliwości Wysokiej Jakości Życia”
Cel nadrzędny:
Stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju Fromborka, ożywienie
gospodarcze i społeczne miasta oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego i kulturowego.
zaaranżowanie centrum miasta na potrzeby aktywizacyjne lokalnej społeczności, powstanie
atrakcyjnego wizerunku miasta.
Cele strategiczne:
Cel I – poprawa jakości życia mieszkańców
Kierunek działań – Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej
Cel II – Zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców
Kierunek działań - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
Cel III – Pobudzenie rozwoju gospodarczego miasta Frombork poprzez lepsze wykorzystanie jego
potencjałów
Kierunek działań - Zwiększenie liczby turystów przybywających na teren gminy
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji kluczowe znaczenie ma
system monitoringu i oceny skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany
w otoczeniu.
W tabeli poniżej przedstawiono główne wskaźniki monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta i Gminy Frombork.

VII. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1. Mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork na dzień 31.12.2019 r. tworzyło:
120 lokale mieszkalne, w tym 20 lokali socjalnych położonych w budynkach:
a) zarządzanych przez Gminę 38 budynków z 50 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni
użytkowej 2.331,27 m2,
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b) wspólnot mieszkaniowych z lokalami gminnymi oddanych w zarząd lub w administrowanie
zarządcom – 23 budynki z 70 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej
3.636,48 m2.
Ponadto w najem oddane są pomieszczenia użytkowe: gospodarcze i garaże w ilości 82 umów.
Pomieszczenia usytuowane są w budynkach użytkowych, w których znajdują się również
pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na składowanie opału.
2. W 2019 roku ubyło:
a) w drodze sprzedaży – 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców;
3. Wykonane remonty w 2019 roku wyniosły ogółem 14.823,78 złotych, co stanowi:
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 9407,78 złotych;
- zakup usług remontowych na kwotę 5416 złotych;
Powyższe wydatki zawierają tylko wysokość współudziału w przypadku wykonania remontu
w zarządzanej wspólnocie mieszkaniowej.
Wykonano następujące prace:
- prace remontowe ul. Portowa 4/1;
- wymiana drzwi ul. Portowa 6;
- remont podłogi Bogdany 6/10;
- wymiana drzwi w lokalu komunalnym ul. Młynarska 1/1;
- wymiana ław kominiarskich ze stopami i wspornikami przy ul. Kapelańskiej 4, Rybackiej 1
i Kościelnej 4, Wielkie Wierzno 51;
- wymiana poziomu wodociągowego ul. Mickiewicza 1;
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Dworcowej 1;
- wymiana złącza bezpieczników elektrycznych i plombowanie Mickiewicza 1;
- remont kominów ul. Elbląska 22 i Kapelańska 4;
Na podstawie umowy z najemcą lokalu ul. Kopernika 15/1 za wykonaną przez niego wymianę na
własny koszt ogrzewania C.O. w zamian za odpis czynszu najmu na kwotę 1791,52 złotych.
4. W celu egzekucji zaległości czynszowych w 2019 roku wysłano 66 upomnień wraz z ostrzeżeniem
o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej oraz 5 uprzedzeń o zamiarze
wypowiedzenia umowy najmu. Przeprowadzono 9 rozmów z dłużnikami, w efekcie podpisano trzy
porozumienia w sprawie zapłaty należności w ratach. Wypowiedziano 2 umowy najmu. Wystąpiono
z jednym wnioskiem do sądu o ściągnięcie należności drogą egzekucyjną oraz z jednym wnioskiem
o eksmisję z zadłużonego lokalu.
W dniu 21 maja 2019 r. wydano nowe Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej
sytuacji życiowej w formie odprowadzania należności na rzecz Gminy Frombork, podwyższające
stawkę godzinową ustaloną za odpracowanie zmniejszenia zaległości w zadłużeniu czynszowym
i innych należności. W 2019 roku sporządzono dwie umowy na odpracowanie zaległości.
Od początku realizacji programu łącznie odpracowano zadłużenie na kwotę 170 593,40 złotych.
5. Zasady polityki czynszowej. Mając na uwadze art. 7 i 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego określa się następujące
zasady ustalania stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali: stawkę czynszu stanowiącą
podstawę naliczenia indywidualnego czynszu za lokal mieszkalny stanowi stawka bazowa odpowiada
ona lokalowi, który wyposażony jest w najwięcej urządzeń technicznych instalacji. Wyjściowa stawka
bazowa zróżnicowana jest na wyższą w mieście Fromborku, niższą na terenie gminy oraz najwyższą
ustaloną dla lokali w nowo wybudowanym budynku na Osiedlu Słonecznym we Fromborku. Stawkę
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czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej dla lokalu socjalnego stanowi 50 % stawki bazowej
pomniejszonej o czynniki zmniejszające wartość lokalu. Stawką bazową czynszu za 1m2 lokalu
pomniejsza się w przypadku wystąpienia czynników zmniejszających wartość użytkową lokalu według
indywidualnie ustalonej tzw. metryki lokali, określającej stan techniczny wyposażenia lokalu. Stawka
za pomieszczenie tymczasowe stanowi 30 % stawki bazowej.
Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują stawki opłat za najem lokali mieszkalnych w wysokości
maksymalnej 3,22 zł/ m2 dla lokali mieszkalnych położonych w mieście Frombork oraz 2,86 zł/m 2 dla
lokali na terenie gminy Frombork ustalonej Zarządzeniem Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Frombork z dnia 21 listopada 2014 roku oraz 3,44 zł/m2 dla lokali mieszkalnych położonych w mieście
Frombork, przy ul. Osiedle Słoneczne 2 d, e, f ustalonej Zarządzeniem Nr 70/2014 Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork z dnia 21 listopada 2014 r.
Za najem lokali użytkowych w 2018 roku obowiązywały stawki za 1m2 wynajmowanej powierzchni
ustalone w drodze Uchwały Nr XXV/260/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 października
2017 roku.

VIII. Środowisko
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Frombork (dalej w skrócie PGN) jest
dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju Miasta i Gminy Frombork
nakierowanego na gospodarkę niskoemisyjną, w zakresie działań inwestycyjnych, niskonakładowych
i nieinwestycyjnych w obszarach związanych z użytkowaniem energii tj. energetyce, budownictwie,
usługach, produkcji i transporcie.
Określone cele strategiczne i szczegółowe dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
(CO2) ograniczenia emisji innych zanieczyszczeń poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, a także redukcji zużycia energii finalnej i poprawie efektywności energetycznej.
Działania te prowadzą do osiągnięcia korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych
płynących z działań redukujących emisję. PGN jest również dokumentem stanowiącym podstawę do
ubiegania się o środki wsparcia na działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją
celów gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2022.
Wyniki inwentaryzacji emisji określają emisję CO2 w 2017 roku na poziomie 6 254 Mg CO2, co
stanowi zmniejszenie poziomu emisji w stosunku do roku bazowego o ok. 46 %. Wielkość zużycia
energii końcowej w roku 2017 szacowana jest na 24 775 MWh, co oznacza zmniejszenie zużycia
energii o 20 % w porównaniu z rokiem bazowym. Zmniejszenie emisji CO2 jest skutkiem działań
poprawiających efektywność energetyczną przede wszystkim w budynkach oraz odchodzenia od
węgla na rzecz paliw o niższej emisyjności. Niższe zużycie energii wynika z prowadzonych
w poprzednich latach w gminie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną.
Dokonano podziału zadań na działania, na które wpływ ma Miasto i Gmina Frombork oraz
działania niebędące bezpośrednio w gestii gminy i niezależne od jej środków finansowych, takie jak
np. inwestycje termomodernizacyjne w sektorze przemysłowym, czy budownictwie mieszkaniowym
osób prywatnych.
W wyniku realizacji działań zawartych w Planie szacunkowe ograniczenie emisji CO2
w obszarze oddziaływania planu, w 2020 roku w porównaniu do roku 2001 wyniesie 78 %, a zużycie
energii, zmniejszy się o 34 %. Zużycie energii w obiektach gminnych łącznie ulegnie zmniejszeniu
o 45 % do roku 2020. Potencjał ograniczenia emisji CO2 w 2032 roku w porównaniu do roku 2001
wynosi 86 %, a zużycie energii może ulec zmniejszeniu o 39 %. Całkowity koszt realizacji niezbędnych
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przedsięwzięć do roku 2032 wyniesie 15 145 388 zł, w tym zadań realizowanych przez Miasto i Gminę
Frombork 10 367 869 zł. Koszty i sposób finansowania działań, które nie miały zaplanowanego
budżetu w programach planistycznych na etapie przygotowania PGN mają określony szacunkowy
koszt realizacji, który powinien być zweryfikowany i dopasowany do realnych możliwości gminy na
etapie realizacji działania. Analogicznie należy traktować sposób finansowania działań.
Najważniejszymi obszarami problemowymi w Mieście i Gminie Frombork są: emisja
pochodzącą z niskosprawnych, indywidualnych kotłów opalanych węglem, olejem i drewnem, emisja
pochodząca z pieców węglowych zasilających wielorodzinne niepodłączone do sieci ciepłowniczej lub
leżące poza zasięgiem sieci ciepłowniczej (część wiejska gminy), wysokie zużycie ciepła przez
niedocieplone budynki mieszkalne, rosnące zanieczyszczenie powietrza od środków transportu oraz
potrzeba podnoszenia świadomości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju energetyki w regionie.
Jednocześnie istnieje możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, słonecznej oraz
z biomasy na cele ogrzewcze i wytwarzania energii elektrycznej.
Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest dalsza transformacja Miasta i
Gminy Frombork w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez redukcję emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję
zużycia energii finalnej realizowanej poprzez podniesienie efektywności energetycznej (np. poprzez
termomodernizacje budynków).
Cele szczegółowe - 2020 rok
1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o co najmniej 20 % w stosunku do roku
bazowego.
2. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku do min. 70 % udziału
w końcowym zużyciu energii.
3. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej do 2020 roku o ponad 24 %
w stosunku do roku bazowego.
Przyjęte cele szczegółowe wynikają bezpośrednio ze Strategii Europa 2022 i dokumentów
będących jej konsekwencją, w tym wyznaczonych w Polsce celów w ramach pakietu klimatyczno energetycznego (tj. 15 % udział OZE).
Cele długoterminowe:
- dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w gminie,
- zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza związanej ze zużyciem
energii na terenie miasta i gminy,
- realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego
gospodarowania energią,
- zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające
emisję gazów cieplarnianych.
Główne obszary problemowe wymagające działań:
- niska emisja w obrębie zabudowy jednorodzinnej pochodząca z niskosprawnych, indywidualnych
kotłów opalanych węglem, olejem i drewnem,
- emisja pochodząca z wbudowanych kotłowni w budynkach wielorodzinnych,
- wysokie zużycie ciepła przez budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, które do tej pory nie
zostały ocieplone,
- rosnące zanieczyszczenie powietrza od środków transportu,
- potrzeba podnoszenia świadomości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju energetyki w gminie.
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W celu eliminacji ww. głównych obszarów problemowych należy podejmować działania
zmierzające do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenia zapotrzebowania
na energię poprzez:
- zmniejszenie energochłonności budynków,
- modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych poprzez podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej;
- wymianę nisko sprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych poza zasięgiem miejskiej
sieci ciepłowniczej na źródła wysokosprawne;
- podłączenie budynków wielorodzinnych (wspólnot mieszkaniowych) do miejskiej sieci
ciepłowniczej;
- podłączenie Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego oraz innych budynków użyteczności
publicznej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- modernizację miejskiej kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepła i rozbudową sieci
ciepłowniczej;
- zwiększenie własnych zasobów wytwarzania energii poprzez rozwój OZE;
- zwiększenie świadomości ekologicznej i wsparcia działań w zakresie efektywności energetycznej
mieszkańców.
2. Program ochrony środowiska.
1) Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2017-2020 z perspektywą na
lata 2021- 2024, porusza zagadnienia związane z szeroko rozumianą problematyką ochrony
środowiska na terenie Miasta i Gminy Frombork. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
niniejszy dokument zawiera cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz
środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Program Ochrony Środowiska
definiuje cele i zadania dla najbliższych 8 lat (2017-2024), opisuje monitoring realizacji Programu oraz
prognozuje nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie jego założeń.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska dokumencie
„Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska” z dnia 2 września 2015 r. i przedstawia charakterystykę Gminy z uwzględnieniem
następujących zagadnień:
- danych demograficznych, gospodarczych oraz stanu infrastruktury i środowiska;
- uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji Programu Ochrony Środowiska na szczeblu
krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym;
- analizy jakości środowiska na terenie Miasta i Gminy wraz z planowanymi działaniami
ekologicznymi;
- obszarów interwencji, kierunków interwencji, celów oraz zadań dla Miasta i Gminy Frombork wraz
z harmonogramem ich realizacji;
- propozycji systemu wdrażania i monitorowania Programu.
Gminny POŚ odnosi się do dokumentu wyższego szczebla, a więc Programu Ochrony Środowiska
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020. Programy te są wykonywane w określonej
kolejności - od programu wojewódzkiego do gminnych.
Wdrożenie założeń Programu Ochrony Środowiska przyczyni się do poprawy stanu środowiska
przyrodniczego oraz wzrostu atrakcyjności Miasta i Gminy Frombork zarówno pod względem
osiedleńczym, jak i inwestycyjnym.
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Na terenie Miasta i Gminy Frombork brak jest regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostowni czy składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne. Na terenie gminy znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów, które
podlega monitoringowi (prowadzonemu przez 30 lat po zamknięciu składowiska tj. od 2014 r.).
Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Frombork zajmuje się Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Elblągu. Na terenie Miasta i Gminy Frombork został zlokalizowany Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), a także Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych.
3. Oświetlenie uliczne
Obecnie, oświetlenie uliczne i drogowe gminy składa się prawie w 100 % z opraw sodowych.
Modernizację oświetlenia przeprowadzono w latach 2006/2008.
Rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Biedkowo, Biedkowo-Osada,
Baranówka, Baranówka II i Ronin-Nowiny.
Ogółem zainstalowanych jest 524 opraw sodowych oraz 1 led o całkowitej mocy
zainstalowanej 35 kW. Prawie 100 % infrastruktury oświetleniowej jest własnością przedsiębiorstwa
energetycznego. Oświetlenie jest w dobrym stanie technicznym i jego modernizacja rozważana
będzie w ramach celów długoterminowych (po roku 2022).
Na świadczenie usługi oświetlenia Urząd Miasta i Gminy zawarł w grudniu 2017 r. umowę
z przedsiębiorstwem Energa Oświetlenie. Umowa dotyczy kompleksowej obsługi oświetlenia dróg,
ulic i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Frombork. Koszt energii elektrycznej na cele
oświetlenia ulicznego i drogowego oraz konserwacji oświetlenia, w roku 2019, wyniósł 237 732,59 zł.
Odnawialne źródła energii elektrycznej (OZE):
Na terenie Miasta ani Gminy funkcjonuje aktualnie 1 farma fotowoltaiczna.
4. Transport
Gminne środki transportu służą wypełnieniu funkcji publicznych w gminie. Gmina
dysponowała następującymi środkami transportu w roku 2019:
- samochód dostawczy Renault Master,
- ciągnik rolniczy MTZ 82,
- samochód ciężarowy specjalny Iveco Eurocargo,
- samochód ciężarowy specjalny DAF,
- samochód ciężarowy Star (podnośnik),
- KIA Sportage (OSP Wielkie Wierzno),
- Scania (OSP Wielkie Wierzno),
- Żuk (OSP Jędrychowo),
- Nissan WUKO (Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.),
- Łódź motorowa (OSP Frombork).
Ponadto, gmina posiada gimbusa, który został przekazany do użytkowania PKS. Gimbusem dowożone
są dzieci do szkoły. Gmina przekazała swój gimbus w użytkowanie podmiotowi zewnętrznemu (PKS),
nie monitoruje zużycia energii, stąd brak jest danych dot. emisji.
Łączne zużycie oleju napędowego wyniosło 2,3 t, a benzyny silnikowe bezołowiowej 1,1 t.
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Tak przedstawione cele pozwalają na wybór i optymalizację planowanych działań w sektorach,
w okresie krótko-, średnio- i długoterminowym. Działania te będą prowadzić również
do zmniejszenia wydatków na energię w budżecie Miasta i Gminy Frombork.

IX. Polityka Społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
1. Realizacja zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa wyżej przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności
uzasadniających udzielenie pomocy.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, trudności
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia
losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Opis zadań realizowanych przez MGOPS we Fromborku:
1. Świadczenia pieniężne:
- Wypłacanie zasiłków w ramach pomocy społecznej (okresowe, celowe, stałe),
- Wypłacanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia
500+, 300+, zasiłki opiekuńcze i pielęgnacyjne),
- Wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- Wypłacanie alimentów,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne).
2. Świadczenia niepieniężne:
- Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej,
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
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- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych),
- Karta dużej rodziny,
- Wspieranie rodzin i rodzin zastępczych,
- Sprawianie pogrzebu osobom (dla osób, którym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy)
- Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Frombork na lata 20152024.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny we Fromborku na lata 2018 – 2020
Ww. program jest realizowany zgodnie z uchwałą nr XXVI/277/17 Rady Miejskiej
we Fromborku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny we Fromborku na lata 2018 - 2020. Program skierowany jest do rodzin mieszkających na
terenie Miasta i Gminy Frombork, a w szczególności do rodzin borykających się z trudnościami
opiekuńczo-wychowawczymi, z uzależnieniami, przemocą w rodzinie, niepełnosprawnością oraz
innymi problemami społecznymi, które narażają rodziny na wykluczenie społeczne.
Głównym celem programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzinom
w Gminie Frombork poprzez wypracowanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Mając
powyższe na uwadze w ośrodku pomocy zatrudniony jest asystent rodziny oraz psycholog-terapeuta
uzależnień. Wspieranie rodziny jest prowadzone tylko za zgodą danej rodziny i jej aktywnym
udziałem z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
W 2019 r. ww. asystent współpracował z 14 rodzinami. Ponadto w ramach realizowanych
przez MGOPS projektów, których wnioskodawcą jest Fundacja "Żółty Szalik" był zatrudniony asystent
rodziny, który pracował z rodzinami, które brały udział w projektach. Rodziny biorące udział w ww.
projektach mogły korzystać również ze wsparcia innych specjalistów m. in. prawnika i psychologa.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork
na 2019 rok
Zgodnie z uchwałą 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 ww. program był realizowany.
W Gminie Frombork Burmistrz powołał zarządzeniem pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. 4 osoby. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych pracują również w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w Grupach
Roboczych tworzonych do procedury Niebieskiej Karty. W 2019 r. komisja spotkała się 19 razy. Celem
wspólnego spotkania było m.in.:
- rozpatrzenia wniosków o przymusowe leczenie odwykowe,
- rozpatrzenie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- omówienie wniosków w sprawie dofinansowania imprez profilaktycznych,
- omówienie sprawozdań do Wojewody, PARPA, ROPS.
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4. Inne programy
1. Usługa Teleopieki dla osób powyżej 60 roku życia
W 2019 r. MGOPS w dalszym ciągu realizuje program teleopieki, umowę dla gminy Frombork
świadczy Polskie Centrum Opieki z siedzibą w Gdyni. W obecnej chwili 10 osób uzyskało bezpłatny
dostęp do usługi teleopieki domowej. Usługa jest skierowana do osób powyżej 60 roku życia,
samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych.
System Teleopieki umożliwia całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia,
bezpieczeństwa. W chwili niepokoju związanego ze stanem zdrowia lub bezpieczeństwa dana osoba
naciskając na specjalny przycisk łączy się Operatorem Centrum (nie jest to tzw. 112 numer
alarmowy), który instruuje osobę lub wzywa karetkę pogotowia.
2. Klub Integracji Społecznej we Fromborku - I edycja
Projekt jest realizowany od października 2018 r. do września 2020 r. Wnioskodawcą
ww. projektu jest Fundacja "Żółty Szalik", a partnerem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Fromborku.
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób z terenu Gminy
Frombork w okresie 24 miesięcy. Jest on skierowany do osób w wieku produkcyjnym tj. od 18 roku
życia do 64 lat. Pomocą objęte zostały również rodziny osób biorących udział w projekcie. W ramach
tego projektu prowadzone są warsztaty motywacyjne i kształcące kompetencje społeczne
i interpersonalne, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologa, trenera pracy i animatora. Uczestnicy
mają możliwość wzięcia udziału w różnych kursach zawodowych (według zainteresowania) oraz
stażach u pracodawców.
3. Projekt ,,Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminach Braniewo i Frombork" - edycja
I i II
I edycja projektu trwała od marca 2017 r. do 30 lipca 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej we Fromborku był partnerem w realizacji ww. projektu. Wnioskodawcą w tym
projekcie była Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, zaś
partnerami: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej we Fromborku oraz Fundacja "Żółty Szalik" mająca siedzibę w Stępniu.
Natomiast II edycja projektu rozpoczęła się w lipcu 2019 r. i powinna zakończyć się w czerwcu
2020 r. Wnioskodawcą II edycji projektu jest Fundacja "Żółty Szalik", zaś partnerami: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Braniewie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku.
Głównym celem projektów było podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji
rodzinnej osób/rodzin z terenu Gminy Braniewo i Gminy Frombork. Odbiorcami projektów
we Fromborku było 24 osoby w I edycji i 14 osób w II edycji - rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym z wielu powodów, np.: występującej przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii lub
problemów opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy zostali poddani odpowiedniej diagnozie przez
zespół specjalistów a następnie utworzona została indywidualna ścieżka reintegracji. Rodziny były
objęte wsparciem w zależności od potrzeby, m.in. poradnictwem prawnym, mediacyjnym, wsparciem
asystenta rodziny, animatora, psychologa, terapeuty uzależnień. Odbywały się również warsztaty
grupowe oraz zajęcia indywidualne na temat kształtowania postaw wolnych od agresji oraz znaczenia
komunikacji i zaspokojenia potrzeb w prawidłowych relacjach z dzieckiem, zapobieganie
i przeciwdziałanie agresji w domu rodzinnym, szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem
domowym, żywienie i higiena. Specjaliści pracowali również indywidualnie z członkami rodzin
w miejscu ich zamieszkania. Realizacja projektu przyczynia się do większej dostępności wsparcia
specjalistycznego dla mieszkańców Gminy Frombork.
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Mając powyższe na uwadze wskazana jest dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi
w celu realizacji projektów mających na celu pomoc w rozwiązywaniu lub minimalizowaniu
problemów, z którymi zmierzają się podopieczni ośrodka pomocy społecznej.
4. Projekt ,,Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo"
Realizacja projektu "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach
Frombork i Braniewo" odbywała się w okresie od lutego 2019 r. do lutego 2020 r. Udział w projekcie
brały dwie gminy - gmina Frombork i gmina wiejska Braniewo. Wnioskodawcą projektu była Fundacja
"Żółty Szalik".
Celem projektu było podniesienie stopnia postaw prospołecznych oraz aktywnego udziału
w życiu społecznym i poprawa sytuacji rodzinnej 14 osób (rodzin z Gminy Frombork) zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych oraz osób w wieku 60+ poprzez
realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych opartych na Indywidualnej Ścieżce
Reintegracji.
W ramach projektu realizowane było wsparcie poprzez specjalistyczne poradnictwo, m.in.
prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne i w zakresie problemów
opiekuńczych, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi lub niepełnosprawnymi,
higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem, postępowanie w procedurach windykacyjnych
oraz inne w zależności od potrzeb uczestników projektu.
Ponadto w projekcie odbywała się animacja lokalna (aktywizacja społeczna uczestników
i otoczenia, organizacja warsztatów rękodzielniczych, artystycznych, piknik sąsiedzki, klub seniora,
wolontariat, usługi opiekuńcze realizowane w godzinach popołudniowych (do godz. 15 opiekę
sprawują opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy). Projekt spotkał się z dużym uznaniem ze strony
osób starszych. Większość rodzin zwróciła się do ośrodka pomocy o możliwość wzięcia udziału
w projekcie w kolejnych edycjach.
Mając na uwadze starzejące się społeczeństwo oraz to, że na terenie gminy zamieszkuje coraz
więcej osób samotnych lub niesamodzielnych wsparcie w postaci ww. działań jest wskazane. Do
ośrodka pomocy zgłaszają się osoby głównie starsze potrzebujące wsparcia prawnego (oszukane
przez przedstawicieli handlowych, pożyczkodawców itp.), potrzebujące przeszkolenia w zakresie
usług opiekuńczych nad osobą niepełnosprawną, czy porad higieniczno-dietetycznych.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej
Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy, powiaty
oraz samorząd województwa mają co roku obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy
społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają do 30 kwietnia
radom gmin ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do
planowania budżetu na rok następny. W Gminie Frombork ocenę zasobów pomocy społecznej
w 2019 r. wykonano w oparciu o narzędzia wykorzystujące elektroniczną Centralną Aplikację
Statystyczną (CAS), które zostały opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie
w ramach projektu systemowego EFS nr 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji. Ocena
zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Niniejszy dokument ma na celu prezentację obszarów tematycznych, jak:
- infrastruktura, kadra,
- organizacje pozarządowe,
- nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.
Ponadto, ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z systemu pomocy społecznej, rodzaje
ich problemów oraz rozkład ilościowy. Opracowanie to zawiera nie tylko kwestie dotyczące ścisłego
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oddziaływania pomocy społecznej na lokalne środowisko w ramach jej ustawowych zadań. Wskazuje
również na problemy dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej i rynku pracy. Uwzględnia
zatem te wszystkie elementy, które obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury
polityki społecznej całej Gminy Frombork. Ocenę zasobów pomocy społecznej co roku opracowuje się
na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Frombork oraz jednostek organizacyjnych
z terenu Gminy Frombork i jest ona materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji
związanych z planowaniem budżetu na kolejne lata.
6. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest
udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie
pomocy żywnościowej w formie paczek. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne
i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także
skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków,
dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania
marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

X. Oświata, kultura i sport
Teren Miasta i Gminy Frombork obejmuje jeden obwód szkolny. Mimo zapewnienia
dowozu uczniów do Zespołu Szkół we Fromborku kilkoro dzieci z miejscowości Wielkie Wierzno
i Nowe Sadłuki realizuje naukę w innych szkołach: w Chruścielu i Płoskini. W 2019 roku na dzień
31 marca w szkole podstawowej uczyło się 182 uczniów w 10 oddziałach, w przedszkolu
86 wychowanków w 4 grupach, w gimnazjum 26 uczniów w 1 oddziale tj. ogółem 294 uczniów
w 15 oddziałach. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w szkole podstawowej uczyło się 184 uczniów
w 11 oddziałach i 78 dzieci w 4 oddziałach w przedszkolu. Ogółem uczyło się 262 uczniów
i wychowanków w 15 oddziałach.
Realizując obowiązki ustawowe Gmina Frombork organizuje dowóz uczniów do Zespołu
Szkół oraz zapewnia opiekę w czasie dowozu. W roku 2019 dowozem objęto łącznie 58 uczniów
szkoły podstawowej, 8 uczniów gimnazjum i 20 wychowanków przedszkola "Gwiazdkowe
Wzgórze” w Zespole Szkół we Fromborku. Razem 86 uczniów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba
uczniów dojeżdżających wynosiła 72 osoby. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki
w gimbusie oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających wynosiły 102 337,84 zł.
Poza dowozami do Zespołu Szkół we Fromborku zwracano również dla 1 rodzica koszty opieki
i dowozu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego.
W Zespole Szkół uczyło się 8 uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym:
- 1 z uwagi na słabe słyszenie,
- 1 z uwagi na niepełnosprawność ruchową,
- 2 z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
- 1 z uwagi na słabe widzenie,
- 3 z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
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W 2019 r. wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Z tej formy wsparcia skorzystało 24 uczniów Zespołu Szkół we Fromborku na kwotę 21 328 zł.
Uczniom Zespołu Szkół i wychowankom Przedszkola „Gwiazdowe Wzgórze” zapewniane
było dożywianie. Formy prowadzenia dożywiania:
- Zespół Szkół - śniadanie, niepełny obiad (3 razy w tygodniu drugie danie, 2 razy w tygodniu
zupa), „Program dla szkół” (kl. I-V szkoły podstawowej);
- Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze" – śniadanie, obiad, podwieczorek.
Liczba dzieci dożywianych:
1)
Szkoła podstawowa i gimnazjum: śniadania 14 uczniów, obiady 105 uczniów w tym
40 uczniów dożywianych finansowanych przez MGOPS;
2)
Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze”: 86 dzieci w tym 21 posiłków opłacanych przez
MGOPS.
Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, Gmina Frombork realizuje zadanie
polegające na dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
w 2019 r. z dofinansowania skorzystało 2 pracodawców na 2 młodocianych uczniów. Łączna
kwota dofinansowania wyniosła 16 162,00 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.
Ustawa Karta Nauczyciela wprowadza cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
są to: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany. W Zespole Szkół
we Fromborku w omawianym okresie pracowało:
- 2 nauczycieli kontraktowych niepełnozatrudnionych,
- 6 nauczycieli mianowanych pełnozatrudnionych,
- 21 nauczycieli dyplomowanych, w tym 19 pełnozatrudnionych.
W listopadzie 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Karta Nauczyciela, która
nałożyła na organy prowadzące szkołę obowiązek zapewnienia średnich wynagrodzeń
nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
W 2019 r. Gminę Frombork obowiązywały kwoty średniego wynagrodzenia nauczycieli
w poszczególnych grupach awansu zawodowego:

Okres obowiązywania średniego
wynagrodzenia

Stopnie awansu zawodowego
Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

1.

Od 1 stycznia do 31 sierpnia
2019 r.

3 045,21 zł

3 380,18 zł

4 385,10 zł

5 603,18 zł

2.

Od 1 września do 31 grudnia
2019 r.

3 337,55 zł

3 704,68 zł

4 806,07 zł

6 149,01 zł

Kwoty przytoczone oznaczają, że średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli np. w grupie
nauczycieli dyplomowanych w Zespole Szkół we Fromborku musi osiągnąć kwotę 5 603,18 zł
brutto do 31 sierpnia 2019 r., a od 1 września 2019 r. 6 149,01 zł. W przypadku nieosiągnięcia
takiego poziomu organ prowadzący szkołę musi zapewnić wypłatę tzw. dodatku uzupełniają cego.
W 2019 r. Gmina Frombork musiała dopłacić nauczycielom do średniego wynagrodzenia 26 465,96
zł, w tym: 20 905,65 zł dla nauczycieli mianowanych i 5 560,31 zł dla nauczycieli kontraktowych.
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Liczba nauczycieli wg stażu pracy:
- od 5 lat - 2 nauczycieli,
- od 6 do 10 lat - 1 nauczyciel,
- od 11 – 15 lat - 9 nauczycieli,
- od 16 do 20 lat - 3 nauczycieli,
- od 21 do 25 lat - 3 nauczycieli,
- od 26 lat do 30 lat - 2 nauczycieli,
- od 31 lat do 35 lat - 4 nauczycieli,
- powyżej 35 lat - 5 nauczycieli.
Emeryci i renciści 57 osoby, w tym 34 nauczycieli i 23 pracowników administracji i obsługi.
Ogólna finansowa charakterystyka Gminy Frombork, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty.
Metryczka Gminy
Liczba ludności
Budżet Gminy (wykonanie 2015,
2016, 2017, 2018 i 2019)
Budżet w przeliczeniu na jednego
mieszkańca
Dochody własne Gminy bez
subwencji oświatowej
- w przeliczeniu na jednego
mieszkańca

2015 r.

2016 r.

3770

3690

2017 r.

3657

2018 r.

3615

2019 r.

3557

15337061 14145092 14803499 16226976,64 15958848,73
4068

3833,36

4047,99

4488,79

4486,60

5147327 5261739 5614996 5534057,54 5 867 558,72
1535,41

1530,86

1649,58

Otrzymana subwencja oświatowa

2109578 2179771 2080053

1953797

2102823,00

Subwencja oświatowa
w przeliczeniu na jednego ucznia

6571,89

6980,04

6556,37

7564,11

3563367 3618255 3592567

5578561

4055466

11100,83 11980,98 12055,59

18720,00

14588,01

298/15

278/15

Wydatki na oświatę i wychowanie
w działach 801 i 854 (wykonanie
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 r.)
Wydatki na oświatę i wychowanie
w działach 801 i 854 (wykonanie
2015, 2016,2017, 2018 i 2019)
w przeliczeniu na jednego ucznia
(razem z przedszkolem)
Liczba wychowanków i uczniów
w Zespole Szkół we Fromborku/
liczba oddziałów

1365,34

321/15
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1425,95

7217,78

302/16

298/16

Wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego oraz inne informacje oświatowe:
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu 2019 r.:
Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 26 uczniów klasy ósmej.
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty:
1) Język polski

2)

kraj

województwo

powiat

szkoła

63 %

58 %

55 %

59 %

kraj

województwo

powiat

szkoła

45 %

41 %

37 %

32 %

kraj

województwo

powiat

szkoła

59 %

54 %

52 %

41 %

Matematyka

3)

Język angielski

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2019 r.:
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 24 uczniów klasy trzeciej gimnazjum.
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego:
1) Część humanistyczna:
a)

język polski – 4 stanin w 9-cio stopniowej skali staninowej - wyniki średni

kraj

województwo

powiat

szkoła

63 %

60 %

56 %

58 %

b) historia i wiedza o społeczeństwie – 5 stanin w 9-cio stopniowej skali staninowej - wynik
średni
kraj

województwo

powiat

szkoła

59 %

56 %

56 %

57 %
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2) Część matematyczno-przyrodnicza:
a) matematyka – 6 stanin w 9-cio stopniowej skali staninowej – wynik wyżej średni
kraj

województwo

powiat

szkoła

43 %

39 %

35 %

44 %

b) przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka, geografia – 5 stanin w 9-cio stopniowej
skali staninowej – wynik średni

kraj

województwo

powiat

szkoła

49 %

47 %

43 %

49 %

3) Część językowa:
a) język angielski – poziom podstawowy:
 wynik niżej średni – 5 stanin w 9-cio stopniowej skali staninowej – wynik średni

kraj

województwo

powiat

szkoła

68 %

67 %

59 %

67 %

b) język angielski – poziom rozszerzony

kraj

województwo

powiat

szkoła

53 %

49 %

44 %

52 %

3. Programy i projekty realizowane w roku szkolnym przez Zespół Szkół:
1) Projekt pn.: „Culture, Curiculum and Communications” Programu Erassmus +, Akcja 2,
Partnerstwa współpracy szkół, realizacja zadań międzynarodowej wymiany uczniów –
pozyskane środki 20317 € - ok 81 000 zł;
2) Projekt EFS „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły
Podstawowej we Fromborku” - pozyskano 412598,25 zł;
3) Program „Aktywna Tablica” w ramach, którego pozyskano środki na zakup tablicy
interaktywnej i projektora do trzech klasopracowni - pozyskano 13115,74 zł;
4) Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej polegający na bezpłatnym przyłączeniu szkoły
do szybkiego światłowodowego Internetu;
5) Projekt „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej” podczas, którego posadzono dąb
upamiętniający postać Mariana Kukiela żołnierza brygady Legionów Polskich;
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6) Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” - podczas, której
o godzinie 11.11 w dniu 9 listopada 2018 r. wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
odśpiewali 4 zwrotki hymnu;
7) „Umiem pływać” - Projekt powszechnej nauki pływania finansowany z budżetu Gminy
Frombork;
8) „Program dla szkół” - w ramach programu przez cały rok dzieci otrzymywały bezpłatnie
owoce i warzywa oraz produkty mleczne;
9) „Sesje z plusem” - program z matematyki będący częścią ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA prowadzonego przez GWO;
10) Ogólnopolski program „Klub Bezpiecznego Puchatka” - celem akcji jest edukacja
i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole;
11) „Bezpiecznie z sierżantem Bobrem” - program skierowany do uczniów edukacji
wczesnoszkolnej, który uczy zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;
12) Udział w programie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanym przez
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
13) „Śniadanie daje moc” - program realizowany przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej
propagujący zasady zdrowego żywienia i zdrowy styl życia;
14) Udział w zewnętrznych programach profilaktycznych:
 „Trzymaj Formę” - Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany przez
Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek
Pracodawców;
 „Rakoobrona” - ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do osób
młodych w wieku 14 – 19 lat;
 „Bieg po zdrowie” - antytytoniowej edukacji zdrowotnej skierowany do uczniów
klasy IV-tej.
4. Realizowane programy, projekty i uroczystości - przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze”:
 „Misja warzywa i owoce”;
 „Kubusiowi przyjaciele z natury” – uzyskanie certyfikatu;
 „Akademia Aquafresh”;
 „Czyste powietrze wokół nas”;
 „Mamo, tato wolę wodę”.
5. Turnieje i konkursy
Stwarzając każdemu uczniowi możliwość odniesienia sukcesu w myśl zasady „sukces na miarę
możliwości” zorganizowano w szkole turnieje i konkursy m.in.: plastyczne, recytatorskie,
ortograficzne, turnieje piłki siatkowej i koszykowej, biegi przełajowe, turniej wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych itp. Uczniowie reprezentują również szkołę w konkursach zewnętrznych.
Najważniejsze sukcesy uczniów to:
-

-

I miejsce ucznia klasy II, wyróżnienie uczennicy klasy I i ucznia II w XIII Edycji Konkursu
Plastyczno - Literackiego organizowanego przez Szpital we Fromborku, temat pracy: „Moja
recepta na zdrowie”;
I miejsce uczennicy klasy IV w kategorii K12 w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Biegu
na orientację;
III miejsce ucznia w powiatowym konkursie literackim „Bajkowy świat”;
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-

III miejsce w Powiatowym XIX Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” w kategorii U-12 drużyny chłopców;
I i III miejsce uczennic klasy V a w Przeglądzie Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży
w Braniewie;
III miejsce uczennicy klasy V a w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Zimowe Melodie”;
Tytuł Laureata dla uczennicy klasy V a, wyróżnienie dla uczennicy klasy Va i wyróżnienie dla
zespołu w Powiatowym Bożonarodzeniowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Braniewie;
III miejsce w IV Powiatowym Drużynowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych;
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w piłce nożnej klas IV-VIII dla drużyny
chłopców z klasy VII i VIII;
wyróżnienie dla dwóch uczniów klasy II w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych
„Świetlik”,
wyróżnienie dla trzech uczniów: klasa II. VI, V b w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny”,
II miejsce ucznia klasy II w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” – grupa wiekowa I-III szkoły podstawowe;
wyróżnienie uczennicy klasy I w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Dbam o swoje bezpieczeństwo”;
I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych w kategorii Żak
z okazji obchodów 30 rocznicy Wolnych Wyborów i Odrodzonego Senatu RP;
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym;
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Trójboju Lekkoatletycznym uczennic
klasy V a;
III miejsce uczennicy klasy V a w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Trójboju
Lekkoatletycznym;
I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach powiatu Braniewskiego w Czwórboju
Lekkoatletycznym;
III miejsce w Drużynowych Halowych Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Lekkoatletyce;
Uzyskanie przez uczennicę klasy VIII wyróżnienia w konkursie organizowanym przez
Stowarzyszenie im. Gen. B. Nieczuja-Ostrowskiego z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
6. Sukcesy w konkursach wychowanków Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze”:
 Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Moja Biało-czerwona” organizowanym przez
Radio Olsztyn;
 Wyróżnienie w kategorii duet i w kategorii zespół w Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek;
 I miejsce i II miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy Pożarom”.
7. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami:
 Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku;
 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Braniewie;
 Parafią Frombork;
 Policją;
 Kuratorami Sądowymi;
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Powiatowym Domem Dziecka we Fromborku;
MGOPS we Fromborku;
MGOK we Fromborku;
Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy we Fromborku;
SPSPZOZ we Fromborku;
Nadleśnictwem Zaporowo;
Ochotniczą Strażą Pożarną.

8. Stan techniczny budynków
Stan techniczny budynku, w którym mieści się przedszkole (ul. Osiedle Słoneczne 16) jest bardzo
dobry (termomodernizacja budynku zakończyła się w październiku 2018 r.). Budynek, w którym
mieści się szkoła podstawowa (Katedralna 9) wymaga modernizacji. Naprawy wymaga dach,
instalacja odgromowa oraz kominy (potrzeby w tym zakresie były zgłaszane od 2016 r., ale zawsze
brak środków). Sala gimnastyczna wymaga przynajmniej malowania (wielką niewiadomą jest zapach,
który przenika nawet ubrania). Remontu wymaga podłoga w dwóch pomieszczeniach i niezbędne jest
malowanie holu i dwóch sal lekcyjnych, co wykonywane jest w miarę posiadanych środków
i wydajności jednego konserwatora.
Kultura - Imprezy zorganizowane na terenie miasta i gminy w 2019 roku
Data

Nazwa imprezy

Miejsce

Organizator

06.01.
13.01.

III Orszak Trzech Króli
27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy: VI Turniej Piłki Siatkowej WOŚP, XI
Fromborski Bieg WOŚP
546 Rocznica Urodzin Kanonika Mikołaja
Kopernika
II Turniej Piłki Siatkowej Kopernik Cup
XI Otwarte Mistrzostwa Fromborka w Brydżu
Sportowym Grand Prix Warmii, Żuław i
Powiśla
Międzynarodowy Festiwal Tańca i Turniej
Piłki Nożnej Młodzików

Teren miasta
Zespół Szkół

Parafia
Sztab WOŚP

Muzeum, Szpital
św. Ducha, Katedra
Zespół Szkół
Restauracja

VIII Mistrzostwa w Piłce Nożnej dla
Chłopców i Dziewcząt Strefy Przygranicznej Frombork 2019
VII Leśny Marszobieg Boso
Piknik Rodzinny - Dni Rodziny

Orlik

Muzeum Mikołaja
Kopernika, Parafia
Zespół Szkół
MGOK, Elbląskie
Stowarzyszenie
Brydża Sportowego
UMiG,
Nadzalewowe
Stowarzyszenie
Polsko-Rosyjskie,
Szkoła Podstawowa
Nr 46 w
Kaliningradzie
Fundacja PolskoRosyjska, UMiG

19.02.
02.03.
17.04.

27.04.

1719.05.
18.05.
16.06.
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Orlik

teren gminy
Rynek

MGOK
MGOK, UMiG,
Zespół Szkół, Orlik,
MGOPS,
Stowarzyszenie
"Teraz Warmia"

06.07.
13.07.

V Rodzinny Piknik Strażacki
V Fromborskie Spotkania Country

plac nad Zalewem
Skansen
Ronin-Nowiny

14.07.04.08.
20.07.
27.07.
2-3.08.
03.08.

Katedra

10.08.

52 Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej
VII Dni Bogdan
IX Dni Biedkowa
XVII DNI FROMBORKA
XIII Regaty Żeglarskie o Bursztyn Miasta
Kopernika
Noc Perseidów

1618.08.
25.08.

V Zlot Pojazdów Zabytkowych "Śladami Pana
Samochodzika"
Zawody Triathlon

31.08.

V Fromborski Zlot Czarownic

31.08.
31.08.
07.09.

Sołectwo Biedkowo
plac ROD
Zalew Wiślany

07.09.

I Dni Borówki
Dzień Działkowca
61 Międzynarodowe Regaty Żeglarskie
„Fromborska Jesień”
Dożynki Gminne

13.12.
31.12.

Fromborski Wieczór Świąteczny
Sylwester na Rynku Miejskim

Rynek Miejski
Rynek Miejski

Bogdany
Biedkowo
Frombork
Zalew

OSP
Sołectwo RoninNowiny,
Towarzystwo
Przyjaciół
Fromborka
Parafia, UMiG,
Muzeum
Sołectwo Bogdany
Sołectwo Biedkowo
UMiG, MGOK
MKŻ "Dal"

Park
Astronomiczny
plac nad Zalewem

Muzeum, UMiG

teren miasta i
gminy
Rynek, plac nad
Zalewem

MCL Sport, UMiG

Ronin - Nowiny

liczni organizatorzy

Stowarzyszenie
„Fromborskie
czarownice”, UMiG
Sołectwo Biedkowo
ROD
MKŻ "Dal"
UMiG, MGOK,
sołectwa
UMiG, MGOK
UMiG, MGOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zarządza świetlicami wiejskimi: w Narusie, Wielkim
Wierznie, Jędrychowie oraz stadionem miejskim.
W dzisiejszych czasach aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jest kluczowa dla ich
prawidłowego rozwoju. Zajęcia sportowe w szkole oraz na Orliku nie zaspokajają ich potrzeb, dlatego
powstają stowarzyszenia sportowe, które zajmują się wspieraniem i upowszechnianiem kultury
fizycznej. Do takich stowarzyszeń zalicza się Klub Sportowy Zalew Frombork.
Klub istnieje od lat 60. Stworzyli go sami mieszkańcy, zapaleni piłkarze. Na początku drużyna
grała w najniższej klasie, nie miała żadnego zaplecza. Cztery lata temu, w 2014, ze względów
finansowych Zalew Frombork był zmuszony wycofać się z rozgrywek. W 2017 roku Klub Sportowy
reaktywował się, a jego sympatycy z własnych środków spłacili dawne należności.
Dziś, grupy KS Zalew Frombork to nie tylko seniorzy, ale i młodziki. Wszyscy zawodnicy są
szkoleni przez trenerów organizujących treningi i dzielących się swoją wiedzą nieodpłatnie
w następujących grupach:
1. senior - 38 osób
2. trampkarz - 16 osób rocznik 2004-2008
3. żak - 10 osób rocznik 2011-2014
4. orlik - 12 osób rocznik 2010-2011
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Biblioteka Publiczna – czytelnictwo w 2019 r.
W trakcie roku z wypożyczeń biblioteki korzystało 316 czytelników w różnych grupach
wiekowych, a liczba wypożyczeń wyniosła 16 583 książek. Dbając o jakość obsługi czytelnika personel
biblioteczny pomaga w doborze lektury i udziela informacji. Na życzenie czytelnika rezerwuje książki.
Osobom starszym i chorym dostarczane są książki do domu. Biblioteka prenumeruję 3 czasopisma:
Przyjaciółka, Dziennik Elbląski i Ikat. Z prasy lokalnej wycinane i przechowywane są informacje
związane z miastem i gminą Frombork. W 2019 roku biblioteka w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 880,00 zł. I w związku z powyższym
we wrześniu zwiększono budżet biblioteki. W roku sprawozdawczym dokonano zakupu nowości
wydawniczych na kwotę 7 200,00 zł. Księgozbiór został powiększony o 268 książek. W dniu 7 września
2019 roku odbyło się Narodowe Czytanie polskiej literatury. W tegorocznej odsłonie czytano
„Rozdziobią nas kruki i wrony” - Stefana Żeromskiego, „Dym” - Marii Konopnickiej, „Mój ojciec
wstępuje do strażaków” - Bruna Schulza, „Orka” - Władysława Reymonta, „Sachem” - Henryka
Sienkiewicza i „Sawa” - Henryka Rzewuskiego. Osoby czytające to przedstawiciele różnych zakładów
pracy i szkół. Czytanie zorganizowano w bibliotece.
Corocznie biblioteka gości grupy dzieci z przedszkola. Tematem spotkania było zapoznanie
maluchów z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, z wielkim zainteresowaniem przeglądały
książki znajdujące się na półkach, ale szczególnie zainteresował ich dział dla najmłodszych. Dzieci
dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej
zachować. Zobaczyły także jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania
książek. Panie przedszkolanki przez cały rok wypożyczały książki, by móc je czytać w przedszkolu.

XI. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Jednym z zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym jest zapewnienie „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego”. Gmina Frombork realizuje powyższe zadanie poprzez
bezpośrednią współpracę z szefami administracji zespolonej na terenie powiatu braniewskiego,
Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, oraz
stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych. W mieście Frombork przy ulicy Kapelańskiej
12 znajduje się Posterunek Policji, podległy bezpośrednio pod Komendę Powiatową Policji
w Braniewie, a także Ochotnicza Straż Pożarna, której siedziba mieści się przy ulicy Braniewskiej 5a.
Dodatkowym zabezpieczeniem Gminy Frombork są dwie jednostki OSP usytuowane w sołectwach
w miejscowościach Jędrychowo oraz Wielkie Wierzno. Gminny magazyn przeciwpowodziowy
usytuowany jest w budynku przychodni rejonowej przy ulicy Młynarskiej 4. Teren Fromborka i jego
gminy jest bardzo zróżnicowany zarówno pod względem geograficznym (liczne trzcinowiska, lasy,
budynki zarówno gospodarcze, jak i użyteczności publicznej położone na różnych wysokościach
względem poziomu morza, często z ograniczoną dostępnością wody, takie jak Powiatowy Dom
Dziecka czy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz
tereny wielkich gospodarstw rolnych czy przedsiębiorstw obróbki drewna) jak i kulturalnohistoryczne (gdzie najważniejszym obiektem jest kompleks Wzgórza Katedralnego, z Archikatedrą na
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czele), co sprawia wiele trudności w przewidywaniu rodzaju zagrożeń i ich skutków oraz sposobów
zwalczania, wynikających właśnie z takiej charakterystyki. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia,
utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,
ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej
drużyny pożarniczej oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich. Wg danych z systemu
OSP - https://www.osp.org.pl/index.php za 2019 rok zasoby ludzkie członków mogących brać czynny
udział w działaniach ratowniczych (członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat
i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału
w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze) prezentowała się następująco:
OSP
Frombork
Jędrychowo
Wielkie Wierzno

Liczba
22
12
16

Wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy Frombork, zgodnie z trójstronnymi
umowami podpisanymi między Gminą Frombork, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz
jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
realizując zadania i obowiązki wynikające bezpośrednio z zapisów umownych oraz rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zasięg działania jednostek to teren powiatu
braniewskiego, jednostka OSP Frombork została dodatkowo uwzględniona do działań realizowanych
przez Warmińsko-Mazurską Brygadę Odwodową.
Wyposażenie i usytuowanie jednostek OSP:
1. Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku
 Budynek murowany usytuowany na działkach 181 i 182 obręb 4 Frombork przy ulicy
Braniewskiej 5a będący własnością Gminy Frombork, użyczony OSP, składa się z dwóch
boksów garażowych, kuchni, pomieszczeń sanitarnych, świetlicy, szatni, warsztatu oraz
pomieszczeń wspinalni. Dodatkowo na działce usytuowany jest jeden garaż blaszany oraz
dwa pomieszczenia gospodarcze i kanał samochodowy. Budynek w 2018 roku przeszedł
gruntowny remont części wewnętrznych i zewnętrznych, w 2019 roku wymieniony na
nowy został plac manewrowy. W latach 2017-2018 zainstalowano nowe wrota garażowe,
nową bramę wjazdową oraz płot. Budynek ogrzewany centralnie, podłączony do
miejskiego systemu ciepłowniczego
 Jednostka wyposażana jest w trzy pojazdy, łódź oraz przyczepkę gaśniczą, przygotowane
do działań ratowniczo-gaśniczych:
 IVECO Eurocargo 150EW – 2016 r. – GBA
 Star 200 – 1987 r. – SH18
 KIA Sportage – 1999 r. – SlOP
 Mercedes – 1977 r. – GBA – wycofany/przekazany nieodpłatnie dla OSP Skolity
 Łódź Motorowa Harpun 550 – 1996 r.
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Jednostka podejmuje działania ratownicze w następujących dziedzinach w zakresie
czynności ratowniczych na poziomie podstawowym:
 walki z pożarami
 ratownictwa medycznego
 ratownictwa wodnego
 ratownictwa wysokościowego
 ratownictwa chemiczno-ekologicznego
 ratownictwa technicznego
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrychowie
 Budynek murowany usytuowany na działce 20 obręb Jędrychowo w miejscowości
Jędrychowo 10a będący własnością Gminy Frombork, użyczony do użytkowania dla
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, stanowi pomieszczenia świetlicy
wiejskiej, kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych i magazynowych, część budynku została
wydzielona dla OSP. Dodatkowo na działce usytuowany jest jeden garaż blaszany.
Budynek w 2019 roku został wyremontowany w części zewnętrznej, zakupiono także,
nowe elektryczne, segmentowe wrota garażowe. Budynek ogrzewany centralnie
etażowo, paliwem stałym.
 Jednostka wyposażana jest w dwa pojazdy,
 DAF – 1985 r. – GBA - przygotowany do działań ratowniczo-gaśniczych,
 ŻUK – 1975 r. – GLM – wymaga remontu
 Jednostka podejmuje działania ratownicze w następujących dziedzinach w zakresie
czynności ratowniczych na poziomie podstawowym:
 walki z pożarami
 ratownictwa medycznego
 ratownictwa technicznego
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Wierznie
 W użyczeniu jednostka posiada dwa budynki będące własnością Gminy Frombork:
 Budynek podstawowy murowany usytuowany na działce 44 obręb Wielkie Wierzno
w miejscowości Wielkie Wierzno 51a. Budynek w 2018 roku przeszedł bieżącą
konserwację w części zewnętrznej. Budynek ogrzewany przy pomocy grzejników
elektrycznych olejowych.
 Budynek pomocniczy murowany usytuowany na działce 123/9 obręb Wielkie
Wierzno w miejscowości Nowe Sadłuki (budynek po byłym Państwowym
Gospodarstwie Rolnym). Budynek nieogrzewany.
 Jednostka wyposażana jest w jeden pojazd oraz przyczepkę gaśniczą,
 Scania - 1989 r. - GCBA - przygotowany do działań ratowniczo-gaśniczych,
 VW Transporter T4 - 1993 r. - Mikrobus - wycofany/sprzedany
 Jednostka podejmuje działania ratownicze w następujących dziedzinach w zakresie
czynności ratowniczych na poziomie podstawowym:
 walki z pożarami
 ratownictwa wodnego
 ratownictwa medycznego
 ratownictwa technicznego
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W 2019 roku Gmina Frombork na prawidłowe zabezpieczenie terenu
przeciwpożarowej poniosła następujące nakłady finansowe w zł:
OSP
3030
4210
4260
4270
Frombork
11 063,76
18 617,24
Jędrychowo
6 599,61
Wielkie Wierzno
10 626,02
1 503,97
Wspólne/inne
54 597,00
3 249,22
Razem
54 597,00
31 538,61
20 121,21
1 324,00
OSP
Frombork
Jędrychowo
Wielkie Wierzno
Wspólne/inne
Razem

4360

4410

1 389,26
1 389,26

1 470,60
1 470,60

4430
752,50
304,00
154,00
16 227,40
17 437,90

4700
3 616,50
2 616,50
6 233,00

w zakresie ochrony
4280
2 778,00
2 778,00

4300
4 717,65
300,00
151,20
6 272,84
11 441,69

6060
28 000,00
28 000,00

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
4260 – Zakup energii
4270 – Zakup usług remontowych
4280 – Zakup usług zdrowotnych
4300 – Zakup usług pozostałych
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410 – Podróże służbowe krajowe
4430 – Różne opłaty i składki
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
W sumie na straże pożarne w 2019 roku wydano 176 331,27 zł
Zgodnie z uchwałą nr Rady Miejskiej we Fromborku XXV/166/08 z dnia 18 grudnia 2008
w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
Miasta i Gminy Frombork biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
(http://archiwum.frombork.samorzady.pl/index.php?mod=50&id=82&more=1) ustalono wysokość
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 16,80 zł za każdą
godzinę oraz za udział w szkoleniach w wysokości 5,00 zł za każdą godzinę
Gospodarkę paliwową reguluje zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów
samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży
pożarnych działających na terenie Gminy Frombork oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych
straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług
(http://frombork.samorzady.pl/art/id/6929)
Zasady udziału ratowników w działaniach i szkoleniach zostały określone w zarządzeniu
nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4 października 2016 r. w sprawie w sprawie
ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
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oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych działających na terenie Gminy Frombork (http://frombork.samorzady.pl/art/id/5121)
Do działań ratowniczo-gaśniczych w 2019 roku jednostki OSP dysponowane były przez
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP łącznie 94 razy z podziałem na poszczególne
zadania:
OSP
Pożar
MZ
FA
WG
CZ
SUMA
Frombork
8
38
6
19
2
73
Jędrychowo
0
8
0
1
1
10
Wielkie Wierzno
1
7
0
2
1
11
MZ – miejscowe zagrożenie
FA – fałszywy alarm
WG – wyjazd gospodarczy
CZ - ćwiczenia
Wszystkie jednostki OSP, oprócz zadań wynikających z działalności ratowniczej, czynnie
uczestniczą w pracach społecznych, zabezpieczając i wspierając organizację uroczystości świeckich
i kościelnych. Prowadzą ponadto działalność edukacyjną, rozwoju intelektualnego, kultury fizycznej
i historii pożarnictwa wśród różnych grup wiekowych podczas wydarzeń organizowanych
samodzielnie lub przy współpracy z innymi organizacjami, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury działającymi na trenie i poza terenem Gminy Frombork. Realizują zadanie publiczne
w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Od 2018 roku przy jednostce OSP Frombork działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,
skupiająca młodzież w wieku od 12 do 18 lat z terenu miasta i gminy Frombork oraz miasta Braniewa.
Na koniec 2019 roku drużyna liczyła 12 osób.
Posterunek Policji we Fromborku działa w systemie zmianowym. W przypadku zdarzeń
nagłych, w czasie zamknięcia posterunku interwencje obsługują funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Braniewie.
Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym został opracowany
plan operacyjny ochrony przed powodzią, określający zasady postępowania na wypadek wystąpienia
zjawiska powodzi oraz ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
Magazyn przeciwpowodziowy na koniec roku sprawozdawczego wyposażony jest wg stanu na dzień
26.03.2020 r.:
 worki na piasek - 4000 szt. (w magazynie)
 rękaw przeciwpowodziowy 15 mb. x 0.5 m wysokości – 1 szt. (w magazynie)
 rękaw przeciwpowodziowy 7.5 mb. x 05 m wysokości – 2 szt. (przekazano do OSP Frombork)
 łopata - 4 szt. (w magazynie)
 piasek - 14 ton (zgromadzono na placu bazy UMiG przy ul. Portowej 4)
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Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe
Pomoc w obliczu sytuacji kryzysowych nie jest indywidualnym świadczeniem, ale wynika
ze współpracy jednostek straży pożarnej, służb porządkowych, technicznych, medycznych,
administracyjnych, wielu innych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców.
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze Miasta i Gminy
Frombork jest Burmistrz. Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy
Zastępcy Burmistrza, inspektora ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, powołanego przez Burmistrza.
W wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta i gminy swoje działanie
rozpoczyna Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w oparciu o pomieszczenia Urzędu Miasta
i Gminy Frombork (sala konferencyjna). Urząd Miasta i Gminy nie posiada utworzonego Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, w czasie godzin pracy urzędu zadania związane z obsługą
Centrum wykonuje inspektor ds. OC i zarządzania kryzysowego, który ma dostęp do łączności:
telefonicznej, radiotelefonicznej i internetowej, natomiast po godzinach pracy urzędu, w święta i dni
wolne od pracy zadania Centrum wykonuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy
Burmistrzem, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w zakresie zasad
i trybu informowania Burmistrza Miasta i Gminy Frombork o zdarzeniach kryzysowych występujących
na terenie Miasta i Gminy Frombork. W sytuacji kryzysowej Burmistrz uruchamia nieetatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym dyżury pełnią pracownicy urzędu gminy. W sytuacji
zniszczenia, uszkodzenia lub braku możliwości korzystania z dotychczasowej siedziby, planowanym
zabezpieczeniem funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Frombork wyznaczone zostały
pomieszczenia piwniczne w budynku Przychodni Rejonowej we Fromborku ul. Młynarskiej 4A.
Jedno z podstawowych narzędzi Burmistrza oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową
o skali wymagającej koordynacji prowadzonych działań ratowniczo-zapobiegawczych jest dokument
„Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego”. Celem opracowania ww. dokumentu było i jest
zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego systemu reagowania administracji
publicznej gminy na zdarzenia kryzysowe, zapewniającego właściwe prowadzenie działań, głównie
w zakresie odpowiedzialności dotyczącej:
 kierowania i nadzoru,
 informowania,
 ostrzegania i alarmowania ludności,
 łączności,
 ratownictwa,
 ewakuacji,
 pomocy społecznej,
 pomocy medycznej i porządku publicznego.
Plan ma zastosowanie do operacyjnych działań burmistrza i podległych mu jednostek
w każdej fazie zarządzania kryzysowego.
Jego celem jest:
 przydzielenie instytucjom i osobom fizycznym z terenu miasta i gminy obowiązków
dotyczących wykonania określonych zadań w określonym miejscu i czasie, w sytuacji gdy
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wypadek wymaga podjęcia czynności reagowania kryzysowego przez dany szczebel
administracyjny;
ustalenie zależności kierowania i współdziałania między instytucjami (organizacjami)
i pokazanie, jak działania reagowania będą koordynowane;
określenie, jak ludzie i ich mienie będą chronieni w czasie sytuacji kryzysowej;
określenie działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań
i integralności infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym
punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej
infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe
funkcjonowanie;
określenie personelu, wyposażenia, urządzeń, zaopatrzenia i innych zasobów dostępnych
w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami, które
możliwe są do wykorzystania podczas działań kryzysowych.

Treść planu odniesiono do:
 Sytuacji (stanów kryzysowych) będących następstwem:
 działania sił przyrody;
 katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka;
 zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, których skutki
mogą zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi lub gospodarce, a ich likwidacja może
być skuteczna tylko w ścisłym współdziałaniu różnych organów administracji publicznej
oraz specjalistycznych służb, inspekcji, instytucji i organizacji pozarządowych.
 Etapów zarządzania kryzysowego:
 zapobieganiu sytuacjom kryzysowym;
 przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań;
 reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
 usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego opracowano w celu zapewnienia mieszkańcom
miasta i gminy Frombork podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami
związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zagrożeń powodowanych
siłami natury lub działalnością człowieka.
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego ma umożliwić wypełnienie obowiązku jakie nakłada
na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), a mianowicie zagwarantować harmonijne współdziałanie samorządu
i wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym OSP działających na obszarze gminy Frombork, a także
umożliwić sprawne kierowanie ich działalnością i działaniami.
Plan jest jednym z elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, jest
dokumentem, który zarządzeniem Burmistrza zostaje wprowadzony w życie i obowiązuje wszystkie
podległe mu służby, podmioty i organizacje uczestniczące w działaniach podczas sytuacji
kryzysowych.
Burmistrz w sytuacjach ekstremalnych, kiedy zajdzie potrzeba ratowania ludzi lub ich mienia,
może liczyć również na wsparcie mieszkańców naszego miasta i gminy.
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Należy podkreślić, że zgodnie z art. 31 konstytucji na każdym obywatelu spoczywa także
obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa własnego,
jak i innych obywateli. W pierwszej kolejności przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
prawa wodnego i budowlanego.
Zgodnie z art. 86 Konstytucji natomiast, każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska
i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Z dotychczasowych
doświadczeń wynika, iż ich nieprzestrzeganie w największym stopniu przyczynia się do wystąpienia
przeważającej liczby wypadków i zagrożeń. Współdziałanie wszystkich służb i mieszkańców w tym
zakresie przyczyni się do stałego podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób (turystów)
przebywających na terenie miasta i gminy Frombork.
1. Dokumenty odniesienia:
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. rok 2019 poz. 1398)
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. rok 2019 poz. 506)
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. rok 2019 poz. 1481)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2019 poz. 1499)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. rok 2019 poz. 1372)
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. rok 2020 poz. 360)
 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. rok 2019 poz. 59)
 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. rok 2017 poz. 1897)
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. rok 2019 poz. 1507)
 Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1186)
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. rok 2020 poz. 470)
 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. rok 2019 poz. 710)
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. rok 2018 poz. 1557)
 Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na
rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. rok 2004 nr 229 poz. 2307)
 Zalecenia Starosty Braniewskiego z 10 lutego 2016 r. dotyczące gminnych planów zarządzania
kryzysowego
 Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w sprawie powołania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego

XII. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej
W 2019 roku przyjęte do realizacji zostały 103 uchwały Rady Miejskiej we Fromborku. Podjęte przez
Radę Miejską uchwały obejmowały sprawy z zakresu zadań wykonywanych przez samorząd gminny.
W podziale na poszczególne zadania zrealizowano następującą ilość uchwał:
1. Finansowe (budżet, WPF, podatki i opłaty lokalne) – 27
2. Opieki społecznej – 9
3. Zaopatrzenia w wodę – 1
4. Mienia komunalnego (gospodarki nieruchomościami) – 20
5. Statut gminy - 1
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6. Oświaty – 7
7. Ochrony środowiska – 2
8. Regulacje wewnętrzne dot. Rady Miejskiej - 12
9. Absolutorium – 1
10. Plan zagospodarowania przestrzennego – 5
11. Wybór ławników – 4
12. Inicjatywy obywatelskie – 1
13. Kapituła Honorowych Wyróżnień – 2
14. Regulamin – Cmentarz Komunalny - 1
10. Inne (współpraca, porozumienia, stanowiska, rozpatrywanie skarg) – 10.
Zestawienie szczegółowe:
W 2019 roku zrealizowane zostały następujące uchwały Rady Miejskiej we Fromborku.
Uchwały podjęte 10 stycznia 2019 r.:
1. uchwała nr IV/25/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Frombork na lata 2019-2027 – uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
2. uchwała nr IV/26/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Frombork na 2019 r. – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 462 z dnia
18.01.2019 r.
3. uchwała nr IV/27/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania projektu nowego
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia , regulamin został przekazany.
4. uchwała nr IV/28/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać projekty uchwał zgłaszane w drodze inicjatywy obywatelskiej – uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 832
z dnia 07.02.2019 r., rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.85.2019 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2019 r. stwierdzono nieważność § 4, § 7 ust. 2, § 9
ust. 2 pkt 3 i weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5. uchwała nr IV/29/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu pracy oraz
powołania składu osobowego Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Fromborka –
rozstrzygnięciem nadzorczym nr. PN.4131.86.2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2019 r. stwierdzono nieważność § 18 uchwały, uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
6. uchwała nr IV/30/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2019 rok – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
7. uchwała nr IV/31/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Miejskiej we Fromborku na 2019 rok – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
8. uchwała nr IV/32/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
8 listopada 2018 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii
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powołania Sekretarza Gminy we Fromborku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
została przekazana Skarżącemu.
9. uchwała nr IV/33/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku
prowadzonej przez Gminę Frombork, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 463 z dnia 18.01.2019 r.
i weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu.
10.uchwała nr IV/34/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze” w Zespole Szkół we Fromborku prowadzonego przez
Gminę Frombork, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 464 z dnia 18.01.2019 r. i weszła w życie 14 dni po
ogłoszeniu.
Uchwały podjęte 21 lutego 2019 r.:
11. uchwała nr V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 1128 z dnia 28.02.2019 r., zmiany zostały wprowadzone.
12. uchwała nr V/36/19 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, projekt
w realizacji.
13.uchwała nr V/37/19 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, uchwała w realizacji.
14.uchwała nr V/38/19 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
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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, uchwała w realizacji.
15.uchwała nr V/39/19 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,
uchwała w realizacji.
16. uchwała nr V/40/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku – uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 1310 z dnia 11.03.2019 r.
i weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu.
17. uchwała nr IV/41/19 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, regulamin został wdrożony.
18. uchwała nr V/42/19 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, zespół opiniujący został powołany.
19.uchwała nr IV/43/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie
obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Frombork –
rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.124.2019 z dnia 18 marca 2019 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego - stwierdzono nieważność uchwały.
20. uchwała nr V/44/19 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, została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do
rozpatrzenia.
21. uchwała nr V/45/19 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, nieruchomość
została sprzedana.
22. uchwała nr V/46/19 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 – uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 1497
z dnia 25.03.2019 r. i weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
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23. uchwała nr V/47/19 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, bonifikata została obniżona.
24. uchwała nr V/48/19 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,
bonifikata została obniżona.
25.uchwała nr V/49/19 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, umowy dzierżawy zostały zawarte.
26.uchwała nr V/50/19 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, umowy najmu zostały zawarte.
27. uchwała nr V/51/19 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 komunalnymi – uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 1129 z dnia
28.02.2019 r. i weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
Uchwały podjęte 21 marca 2019 r.:
28. uchwała nr VI/52/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 1535 z dnia 26.03.2019 r., zmiany zostały wprowadzone.
29. uchwała nr VI/53/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uzupełniających wyborów ławników
do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2016 – 2019 – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia, dokonano wyboru ławnika.
30. uchwała nr VI/54/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do
Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, Gmina
Frombork przystąpiła do Stowarzyszenia.
31.uchwała nr VI/55/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Frombork w 2019 roku – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 1732 z dnia 2.04.2019 r., i weszła w życie po 14 dniach od
ogłoszenia.
32. uchwała nr VI/56/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia 9 stycznia
2019 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii przydziału lokalu
mieszkalnego z zasobu Gminy Frombork – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została
przekazana Skarżącemu.
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33.uchwała nr VI/57/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie
obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Frombork – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i miała zastosowanie do diet i kosztów podróży należnych od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej wejścia w życie. Do diet i kosztów
podróży służbowych należnych za miesiąc, w którym uchwała weszła w życie zastosowanie
miały przepisy dotychczasowe.
34. uchwała nr VI/58/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia, została wdrożona.
35. uchwała nr VI/59/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów do tego uprawnionych – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 1733 z dnia 2.04.2019 r. i weszła w życie po
14 dniach od ogłoszenia.
Uchwały podjęte dnia 9 maja 2019 r.:
36.uchwała nr VII/60/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2019-2027 – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, zmiany zostały wprowadzone.
37. uchwała nr VII/61/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 2553 z dnia 16.05.2019 r., zmiany zostały wprowadzone.
38. uchwała nr VII/62/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Braniewskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. „Poprawa warunków
komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1308N na odcinku Baranówka- Wielkie
Wierzno” – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, pomoc została udzielona.
39. uchwała nr VII/63/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Braniewskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. „Poprawa warunków
komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1165N na odcinku Frombork- Biedkowo” –
uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, pomoc została udzielona.
40. uchwała nr VII/64/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej
między Miastem i Gminą Frombork z miastem Miadzioł (Republika Białorusi) – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia, umowa współpracy została podpisana.
41. uchwała nr VII/65/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie odwołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej we Fromborku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, komisja
została odwołana.
42. uchwała nr VII/66/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frombork –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 3004 z dnia 07.05.2019 r., rozstrzygnięciem nadzorczym nr. PN.4131.295.2019
z dnia 6.06.2019 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzono nieważność § 17-22,
§ 44 ust. 5, § 50 ust. 2, § 54 ust. 1, § 55 ust. 1, § 62, § 65 ust. 4-5 oraz 8, § 70 ust. 1-2, § 76-77,
§ 79 ust. 2, § 84 załącznika do uchwały.
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43. uchwała nr VII/67/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia
2019 roku dotyczącej nieprawidłowości mających miejsce w Przedszkolu Gwiazdkowe
Wzgórze – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została przekazana Skarżącemu.
Uchwały podjęte dnia 19 czerwca 2019 r.:
44. uchwała nr VIII/68/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
absolutorium zostało udzielone.
45. uchwała nr VIII/69/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Frombork za
2018 rok – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, sprawozdania zostały zatwierdzone.
46. uchwała nr VIII/70/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia, absolutorium zostało udzielone.
47. uchwała nr VIII/71/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Fromborku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
komisja została powołana.
48. uchwała nr VIII/72/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radną Rady Miejskiej we Fromborku Panią Teresą Rusnak – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia, nie została udzielona zgoda na rozwiązanie stosunku pracy.
49. uchwała nr VIII/73/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu
obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
umowa została zawarta.
50. uchwała nr VIII/74/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego po poz. 3282 z dnia 01.07.2019 i weszła
w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
51. uchwała nr VIII/75/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż
w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 1 wraz z przynależną piwnicą, znajdującego się
w budynku użytkowym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 141/3, obręb nr 6 miasta Frombork przy ulicy Młynarskiej, dla której
Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00016515/8 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, lokal został sprzedany.
52. uchwała nr VIII/76/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2019-2027 – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, zmiany zostały wprowadzone.
53. uchwała nr VIII/77/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 3204 z dnia 27.06.2019 r., zmiany zostały wprowadzone.
54. uchwała nr VIII/78/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. „Remont
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 (ul. Młynarska) we Fromborku” – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia, pomoc została udzielona.
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55. uchwała nr VIII/79/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części
obrębu geodezyjnego nr 8, działki o numerze: 63/5 – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
56. uchwała nr VIII/80/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Frombork dla
obszaru miasta Frombork – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwały podjęte dnia 14 sierpnia 2019 r.:
57. uchwała nr IX/81/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2019-2027- uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, zmiany zostały wprowadzone.
58. uchwała nr IX/82/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 4146 z dnia 21.08.2019 r., zmiany zostały wprowadzone.
59. uchwała nr IX/83/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 4202 z dnia 27.08.2019 r., weszła w życie
po 14 dniach od ogłoszenia.
60. uchwała nr IX/84/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów ławników do Sądu
Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2020 – 2023 – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, został powołany zespół opiniujący kandydatów na ławników.
61. uchwała nr IX/85/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół
we Fromborku oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w ww. placówce prowadzonej przez Gminę Frombork – uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 4203 z dnia
27.08.2019 r., rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.484.2019 Wojewody WarmińskoMazurskiego stwierdzono nieważność uchwały.
62. uchwała nr IX/86/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu
obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
umowa została zawarta.
63. uchwała nr IX/87/19 z dnia 14 sierpnia 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, umowa została zawarta.
64. uchwała nr IX/88/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie
bonifikaty do ceny nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka o numerze 103/7, 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,
bonifikata została obniżona.
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Uchwały podjęte dnia 10 października 2019 r.:
65. uchwała nr X/89/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego pod poz. 4960 z dnia 14.10.2019 r., zmiany zostały wprowadzone.
66. uchwała nr X/90/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2020 – 2023 – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, dokonano wyboru 4 ławników.
67. uchwała NR X/91/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie umowy użyczenia Archidiecezji Warmińskiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Błudowie lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni
użytkowej 54,11 m² znajdującego się w budynku nr 9 posadowionym na działce nr 62/1,
obręb Jędrychowo, gmina Frombork, z przeznaczeniem na kaplicę – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia, umowa użyczenia została zawarta.
68. uchwała nr X/92/19 z dnia 10 października 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.
69. uchwała nr X/93/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 18 położonego
się w budynku mieszkalnym nr 6 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 41/44, obręb Biedkowo, gmina Frombork dla
której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze EL1B/ 00021950/7 wraz z stosownymi udziałami w nieruchomości oraz na
sprzedaż przynależnego do lokalu stosownego udziału w budynku gospodarczym
posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
o numerze 41/36, obręb Biedkowo, gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy w Braniewie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/ 00021946/6 –
uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, lokal został sprzedany.
70. uchwała nr X/94/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Frombork w sprawie nie zachowania terminu odpowiedzi na pismo – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
71. uchwała nr X/95/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
korzystania z Cmentarza Komunalnego we Fromborku – uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 5512 z dnia
15.11.2019 r., rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.584.2019 z dnia 14.11.2019 r.
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzono nieważność § 3 ust. 6-9, § 4 ust. 1-4, 5, 8, 9,
10, § 5 ust. 4, § 6, § 7 ust. 2 w zakresie sformułowania: „sadzenia oraz usuwania drzew
i większych krzewów, niszczenie elementów wystroju, np. elementów nagrobków lub
kwiatów, zbierania wszelkiego rodzaju roślin, umieszczania reklam”, § 9 załącznika do
uchwały.
72. uchwała nr X/96/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym
przez Gminę Frombork publicznym przedszkolu – uchwała została ogłoszona w Dzienniku
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73.

74.

75.

76.

77.

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 5193 z dnia 30.10.2019 r.,
rozstrzygnięciem nadzorczym nr 4131.558.2019 z dnia 29.10.2019 r. stwierdzono nieważność
§ 2 ust. 3 uchwały, weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
uchwała nr X/97/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora
Zespołu Szkół we Fromborku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 5036 z dnia 22.10.2019 r. i weszła w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia.
uchwała nr X/98/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części
obrębu geodezyjnego nr 4 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, w realizacji.
uchwała nr X/99/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części
obrębu geodezyjnego nr 8, działki nr 2/3 i nr 2/7 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
w realizacji.
uchwała nr X/100/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu portu Frombork – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia, w realizacji.
uchwała nr X/101/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod
poz.
5193
z
dnia
30.10.2019
r.,
rozstrzygnięciem
nadzorczym
nr 4131.558.2019 z dnia 29.10.2019 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzono
nieważność § 2 ust. 1 i 2, § 2 ust. 3 w zakresie sformułowania: „lub w przypadku osoby
bezdomnej ze względu na miejsce jej ostatniego zameldowania na pobyt stały”, § 2 ust. 4
w zakresie sformułowania: „i następuje w drodze decyzji administracyjnej”, § 2 ust. 5, § 3 ust.
1 i 3, § 4 załącznika do uchwały, weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Uchwały podjęte dnia 28 listopada 2019 r.:
78. uchwała nr XI/102/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 5833 z dnia 04.12.2019 r., zmiany zostały wprowadzone.
79. uchwała nr XI/103/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 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 2020 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, program został
przyjęty, rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.11.2020 z dnia 7.01.2020 r. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego stwierdzono nieważność rozdziału 12 pkt. 6 załącznika do uchwały.
80. uchwała nr XI/104/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
nadawania Honorowych Wyróżnień Miasta Fromborka – uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 6006 z dnia
10.12.2019 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
81. uchwała nr XI/105/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 sierpnia
2019 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w sprawie nie zachowania
terminu odpowiedzi na pismo – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została przekazana
Skarżącemu.
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82. uchwała nr XI/106/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów rolnych oraz przeznaczonych na ogródki
przydomowe umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów
zawartych na okres do 3 lat – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, umowy zostały
zawarte.
83. uchwała nr XI/107/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po
zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia, umowy zostały zawarte.
84. uchwała nr XI/108/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy użyczenia Morskiemu Klubowi Żeglarskiemu „DAL” we Fromborku lokalu użytkowego
o powierzchni 53,76 m² położonego w budynku posadowionym na działce numer 4/1 obręb 6
miasta Frombork, przy ul. Portowej 4 oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
lokalu użytkowego o powierzchni 41,40 m² położonego w części piwnicznej budynku
użytkowego przy ul. Młynarskiej 4A posadowionego na działce nr 141/2, obręb 6 miasta
Frombork, z przeznaczeniem na cele biurowe Klubu Integracji Społecznej – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia, umowa została przedłużona.
85. uchwała nr XI/109/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu
obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
umowa najmu została zawarta.
86. uchwała nr XI/110/19 z dnia 28 listopada 2019 r. 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 dzierżawy została zawarta.
87. uchwała nr XI/111/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego w 2020 roku – uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 5834 z dnia 04.12.2019 r.,
obowiązuje od 01 stycznia 2020 roku.
88. uchwała nr XI/112/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
w 2020 roku – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 5835 z dnia 04.12.2019 r., obowiązuje od 01 stycznia 2020
roku.
89. uchwała nr XI/113/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 5836 z dnia 04.12.2019 r., obowiązuje od 01 stycznia 2020 roku.
90. uchwała nr XI/114/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2020 roku - uchwała
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz.
5837 z dnia 04.12.2019 r., obowiązuje od 01 stycznia 2020 roku.
91. uchwała nr XI/115/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości
wynagrodzenia za inkaso w 2020 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
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Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 5838 z dnia 04.12.2019 r., obowiązuje od
01 stycznia 2020 roku.
92. uchwała nr XI/116/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Frombork
do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk – uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia, Gmina Frombork przystąpiła do Stowarzyszenia i przyjęła Statut
Stowarzyszenia Gmin RP.
93. uchwała nr XI/117/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół
we Fromborku oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w ww.
placówce prowadzonej przez Gminę Frombork – uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 6314 z dnia 19.12.2019 r.,
weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Uchwały podjęte dnia 30 grudnia 2019 r.
94. uchwała nr XII/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 – 2030 – uchwała weszła w życie dnia 1 stycznia
2020 roku.
95. uchwała nr XII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Frombork na 2020 r. – uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 392 z dnia 20.01.2020 r. i obowiązuje od dnia 1.01.2020 r.
96. uchwała nr XII/120/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2020 rok –
uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.
97. uchwała nr XII/121/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na
rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego
w budynku mieszkalnym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka o numerze 85/2, obręb 4 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00026344/1, lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr
1 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
o numerze 166/2, obręb 4 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00026423/9, lokalu
mieszkalnego o numerze 32 położonego w budynku mieszkalnym nr 1D posadowionym na
nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 122, obręb 6
miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze EL1B/00011269/3 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
lokale mieszkalne zostały sprzedane.
98. uchwała nr XII/122/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19
Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Frombork do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
99. uchwała nr XII/123/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliw na
terenie Gminy Frombork w roku szkolnym 2019/2020 – uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poz. 126 z dnia
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10.01.2020 r., weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
3 grudnia 2019 r.
100. uchwała nr XII/124/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu
pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2020 rok – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
101. uchwała nr XII/125/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2020 rok – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
102. uchwała nr XII/126/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2019-2027 – uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia, zmiany zostały wprowadzone.
103. uchwała nr XII/127/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok –
uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pod poz. 393 z dnia 20.01.2020 r., zmiany zostały wprowadzone.

XIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
1. Związki komunalne: W 2019 roku Gmina Frombork nie współpracowała z żadnym związkiem
komunalnym.
2. Porozumienia międzygminne: W 2019 roku Gmina Frombork nie podpisała żadnego
porozumienia międzygminnego.
3. Stowarzyszenia JST
a) Uchwała Nr XI/116/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 listopada 2019 roku Gmina
Frombork przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk,
b) Uchwałą Nr VI/54/19 rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 marca 2019 roku Gmina
Frombork przystąpiła do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur,
c) Uchwałą nr XXXIX/253/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2010 roku Gmina
Frombork przystąpiła do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Zalewu
Wiślanego”,
d) Uchwałą Nr XXXVI/232/09 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 listopada 2009 roku Gmina
Frombork przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”,
e) Uchwałą nr XXXI/193/09 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 maja 2009 roku Gmina
Frombork przystąpiła do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” (Lokalna Organizacja
Turystyczna).
4. Inne formy współpracy (LOT, LGT, inne)
a) Uchwałą Nr VI/72/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 roku Gmina
Frombork przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii
i Wysoczyzny Elbląskiej”
5. Współpraca międzynarodowa
Gmina Frombork współpracuje z miastami:
a) Kazlu Ruda (Litwa) - porozumienie o współpracy podpisano 09.08.2008 r.
b) Swietłyj (Rosja) - porozumienie o współpracy podpisano 18.03.2003 r.
c) Miadzioł (Białoruś) - porozumienie o współpracy podpisano 24.05.2019 r.

XIV. Program współpracy gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi
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W 2019 roku w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Frombork
wsparcie zadań ze środków publicznych otrzymały następujące podmioty:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrychowie 14-530 Frombork zrealizowała zadanie 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 Oddział Rejonowy w Braniewie, ul. Kościuszki
111 zrealizował zadanie z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, tytuł zadania
„Bo seniorem każdy będzie…” - kwota dotacji 2 000.
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie, ul. Kościuszki
111 zrealizował zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, tytuł zadania „Piękna nasza Polska
cała część VI” - kwota dotacji 2 000 zł.
4. Stowarzyszenie „Nasze Krzyżewo” Krzyżewo 8, 14-530 Frombork zrealizowało zadanie
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej tytuł zadania „Święto Rolnika –
Dożynki Gminne” – kwota dotacji 2000 zł.
5. Stowarzyszenie „Nasze Krzyżewo” Krzyżewo 8, 14-530 Frombork zrealizowało zadanie
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tytuł zadania „Wakacje na sportowoIV edycja” – kwota dotacji 5 079,99 zł
6. Klub Sportowy „Zalew Frombork” ul. Leśna 28, 14-530 Frombork zrealizował zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tytuł zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz
współzawodnictwo w piłce nożnej” – kwota dotacji 14 920 zł.
Wszystkie organizacje, które otrzymały wsparcie zrealizowała zadania zgodnie z ofertą i umową.

XV. Podsumowanie
Władze gminy, przy niestety bardzo ograniczonych możliwościach finansowych, starają się
likwidować lub chociaż ograniczać źródła zagrożeń dla środowiska naturalnego. Odbywa się to
poprzez m.in.: ograniczanie zanieczyszczeń i degradacji zasobów wód podziemnych
i powierzchniowych poprzez sukcesywne porządkowanie infrastruktury i gospodarki wodnościekowej, dbałość o stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego objętego ochroną prawną lub
wymagającego ochrony, co sprzyja podniesieniu wartości turystyczno - rekreacyjnych gminy,
wspieranie mieszkańców pracujących na własny rachunek, poprzez stosowanie ulg podatkowych od
nieruchomości, stwarzanie korzystnych warunków do zamieszkania dla miejscowej ludności, poprzez
odrolnianie terenów niewykorzystywanych rolniczo, o słabej jakości produkcyjnej oraz przeznaczanie
ich pod zabudowę, a dla chętnych spoza gminy wyrażanie zgody na budownictwo letniskowe,
wyposażanie gminy w urządzenia infrastruktury społecznej komunalnej (placówki oświatowe,
placówki służby zdrowia, biblioteka, utylizacja odpadów itp.) oraz dbałość o jej stan,
co z kolei wpływa w istotny sposób na poprawę jakości życia mieszkańców, sprzyjanie rozwojowi
różnych form turystyki uwarunkowanych walorami przyrodniczymi, kulturowymi czy krajobrazowymi,
poprzez np. wytyczanie ścieżek rowerowych, stwarzanie warunków dla rozwoju agroturystyki,
racjonalnego zagospodarowywania terenów w sąsiedztwie Zalewu Wiślanego, sprzyjanie tworzeniu
pól namiotowych i miejsc widokowych, rewitalizacji parków i tworzenia miejsc rekreacyjnych,
dbałość o układ drogowo - uliczny poprzez jego modernizację (odnowy nawierzchni dróg,
odwodnienia ulic, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa chodników, budowa zatok
autobusowych, budowa parkingów). Problemy w zakresie racjonalizacji zagospodarowania
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przestrzennego wymagające rozwiązania dotyczą: istniejących przeobrażeń będących skutkiem
wcześniejszych procesów degradacji środowiska (dzikie składowiska śmieci, duże zanieczyszczenie
zalewu), zrzutów ścieków w wiejskich jednostkach osadniczych (brak kanalizacji, szamba), spływów
powierzchniowych z gruntów rolniczych, zabezpieczenia Fromborka przed ewentualną powodzią,
zbyt wolnego rozwoju rolnictwa ekologicznego, stosunkowo niskiego poziomu edukacji ekologicznej
mieszkańców.
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