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WYDANIE LUTOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
„Kobieta może być żoną, matką i jeszcze czymś więcej,
ale jest to w sumie bardzo ciężka robota.”
Jane Fonda

Drogie Panie,
Mieszkanki Miasta i Gminy Frombork!
8 marca jest świętem szczególnym, bowiem dotyczy ponad połowy
ludzkiego rodzaju. Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto miłe dla płci
pięknej. Życzenia składane tego dnia mają niepowtarzalną wymowę.

MIASTO I GMINA
TRZYKROTNIE NAGRODZONE
STATUETKĄ KAZIMIERZA WIELKIEGO
ZA I MIEJSCE
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
W KATEGORII MAŁYCH MIAST
W LATACH 2003, 2004 i 2005.

Z tej okazji życzymy wszystkim Paniom spełnienia marzeń tych
większych i mniejszych. Abyście miały dużo powodów do radości, a mało do
smutku. Oby każda z Was zaznała prawdziwej miłości, szczęścia i odrobiny
luksusu. Oby kwiaty nie były tylko od święta, uściski i pocałunki zdarzały się
jeszcze częściej, aby słowa „kocham Cię” i „pięknie dziś wyglądasz” nie były
dla Was zaskoczeniem i abyście mogły spełniać się w domu, w pracy, wśród
rodziny, przyjaciół, znajomych i zupełnie obcych ludzi.
Życzymy Paniom, aby Wasze marzenia się jak najczęściej spełniały.
Abyście w ich realizacji nie napotykały barier nie do przebycia. Aby najbliżsi wspierali Was w codziennym trudzie. Życzymy Wam również dumy
z własnej płci. Życzymy również takich dni jak dzisiejszy przez cały okrągły rok, a nie tylko od święta.
Niech spełnione marzenia, zdrowie i miłość bliskich zawsze będą Pań
udziałem!
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Hołubowski

Zbigniew Kędziora

„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

Harmonogram imprez We fromborku
marzec–maj 2011 r.

Marzec

• 5 marca – Dzień Kobiet, Ogólnopolski Casting kandydatów na postaci: Anny Schilling oraz
		 Mikołaja Kopernika
• 12 marca – II Fromborski Zjazd Krystyn i Bożen
• 23 marca – Grand Prix Warmii i Żuław oraz Kujaw w Brydżu Sportowym

Kwiecień

•15 kwietnia – IV Konkurs Potraw, Palm i Pisanek Wielkanocnych w Wielkim Wierznie

Maj

CERTYFIKAT
PN-EN ISO 9001–2009

• 2 maja – Dzień Flagi, Piknik Europejski
• 4–29 maja – „Mistrzostwa Europy” w piłce nożnej drużyn 6-osobowych
• 28 maja – Święto Szkoły, Dzień Dziecka oraz inauguracja obchodów Dni Rodziny
•
maj – Bieg „701 km na 701-lecie Fromborka” (dokładny termin do ustalenia)

UCHWAŁY PODJĘTE NA IV SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
w dniu 27 stycznia 2011 r.
Uchwała Nr IV/19/11

5. Zintensyfikowanie działań na rzecz ograniczenia sprzedaży
alkoholu nietrzeźwym i nieletnim, a także zakłóceń spokoju
i porządku w miejscach publicznych przez osoby nietrzeźwe.
6. Ograniczanie dostępności do alkoholu poprzez realizację podjętych uchwał w latach: 1999, 2003:
a) Uchwała Nr II/13/99 w sprawie wprowadzenie zakazu
spożywania napojów alkoholowych,
b) Uchwała Nr I/4/2003 w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Frombork na lata 2011–2016.

Uchwała Nr IV/20/11
w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała Nr IV/21/11
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Kuźnia pomysłów –
edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Uchwała Nr IV/23/11
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011–2014.

Elbląskie Stowarzyszenie Wpierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowało projekt pn. „Kuźnia pomysłów – edukacja pozaformalna na
obszarach wiejskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, który został złożony przez Gminę Frombork jako beneficjenta projektu. Projekt będzie realizowany w Jędrychowie, Wielkim
Wierznie i Nowych Sadłukach i skierowany zostanie do grupy ok. 40
mieszkańców z wyżej wymienionych miejscowości. Jest kontynuacją idei miejscowości tematycznych służącej poprawie jakości życia
mieszkańców tych miejscowości. Całkowity koszt projektu wynosi
49 800,00 zł. Okres realizacji projektu: 01.02.2011 r. – 31.07.2011 r.

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 10
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.
Nr 179 poz.1485).
Realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii
prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Koordynatorem Programu jest pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalną
strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z nadużywania narkotyków. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez:
• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
• ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

Uchwała Nr IV/22/11
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ukierunkowany jest na działania profilaktyczno-edukacyjne
szczególnie skierowane do młodego pokolenia, jak i osób dorosłych
oraz pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym.
Główne Kierunki Programu:
1. Rozwiązywanie problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mającego na
celu szybkie reagowanie w sprawach osób nadużywających
alkohol – przeprowadzanie rozmów, nakłanianie do podejmowania dobrowolnego leczenia, kierowanie wniosków do Sądu
Rejonowego o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.
2. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych i społecznych.
3. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji w zakresie zwiększenia dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej.
4. Dofinansowanie działalności wychowawczej i informacyjnej
wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez:
a) prowadzenie działalności profilaktycznej w Zespole Szkół
– głównie gimnazjum w zakresie zagrożeń społecznych,
b) tworzenie warunków dla rozwoju alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
c) pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej alkoholizmem
przez m. in.:
		- organizację wypoczynku,
		- organizację bezpiecznego spędzania czasu,
		- podnoszenie standardów i rozszerzenie działalności popołudniowych świetlic wiejskich.

Uchwała Nr IV/24/11
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Frombork stosowanych przez
Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. we Fromborku
na okres od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedłuża się od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011
roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Miasta i Gminy Frombork, które weszły w życie w trybie przewidzianym przez art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.).
Uchwała Nr IV/25/11
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym
Biedkowo, gmina Frombork.

Uchwała Nr IV/26/11
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
od Pani Jolanty Soszyńskiej, zam. Miednik, 07-104 Stoczek udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 posadowionego w budynku nr
6A na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 26/2,
obręb 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne w przypadku sprzedaży
tego lokalu przed upływem pięciu lat licząc od dnia jego nabycia.
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Uchwała Nr IV/27/11

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
w wysokości 68.998,72 złotych, słownie: sześćdziesiąt osiem
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 72/100 od
Pani Jolanty Soszyńskiej, zam. Miednik, 07-104 Stoczek udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 posadowionego
w budynku nr 6 A na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 26/2, obręb nr 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne w przypadku sprzedaży tego lokalu przed upływem pięciu
lat licząc od dnia jego nabycia.

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Miejskiej we Fromborku na 2011 roku.

Uchwała Nr IV/28/11
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2011 rok.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 31 grudnia 2010 do 27 stycznia 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo dla Warmii. Celem
zadania jest wymiana trybun na istniejącym stadionie miejskim
we Fromborku. Całkowity koszt zadania wyniesie 210 257,53 zł,
w tym dofinansowanie na kwotę 129 256,00 zł. Termin zakończenia zadania zaplanowaliśmy na czerwiec 2011 roku.
20 stycznia również w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
uczestniczyłam wraz z pracownikami Panią Teresą Podlasz i Panią Aliną Możeluk w spotkaniu poświęconym sprawom realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Gmina Frombork jest
jednym z 38 beneficjentów, którzy będą budować Orlika w 2011
roku. W lutym br. Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego podejmie uchwałę zatwierdzającą listę beneficjentów programu w 2011 roku. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku
wraz z załącznikami do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania przewidziana jest do końca br. Dofinansowanie ze
Środków Ministerstwa stanowić będzie do 47% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 500 000 zł. Wkład
własny Gminy to 20%. Dofinansowanie samorządu województwa
wyniesie 100 000 zł. Ponieważ kwalifikujemy się do PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) to możemy uzyskać dodatkowe środki do 500 000 zł. Program Orlików zakłada wybudowanie
nowoczesnych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów
sportowo-rekreacyjnych. Zleciliśmy opracowanie i dostosowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk wraz z zapleczem.
Koncepcja naszego Orlika przewiduje dodatkowo urządzenia do
uprawiania lekkiej atletyki czyli bieżnię, skok w dal oraz wzwyż.
Już poza Orlikiem wybudujemy Plac Zabaw dla dzieci oraz alejkę
wokół obiektu dla chodziarzy i rolkarzy. Będzie to piękny obiekt.
W dniu 24 stycznia 2011 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek o przyznanie pomocy
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007–2013 na
zadanie „Budowa wodociągu Jędrychowo–Baranówka”. Celem budowy wodociągu jest podłączenie sieci wodociągowej
w Baranówce do istniejącej sieci wodociągowej w Jędrychowie. To podłączenie zapewni mieszkańcom gminy zaopatrzenie
w dobrej jakości wodę z ujęcia wody położonego na terenie
Krzyżewa. Całkowity koszt zadania wyniesie 1242 139,15 zł,
zaś dofinansowanie – 757 589,00 zł. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na grudzień 2011 roku. Wniosek oczekuje na
rozpatrzenie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Brałam czynny udział w 19 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wydaniu lokalnym we Fromborku. Wolontariusze zebrali, wylicytowali kwotę aż 9.412,20 zł, ponad 1300
zł więcej niż w roku ubiegłym. Należą się wielkie brawa dla
wszystkich wolontariuszy i członków sztabu w Zespole Szkół
oraz wszystkich organizatorów i darczyńców.

Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 31 grudnia 2010 roku do 27 stycznia 2011 roku.
W tym czasie wprowadzonych zostało 7 zarządzeń burmistrza:
1. Nr 49/10 z 31.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie na
2010 r.,
2. Nr 1/11 z 07.01.2011 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta i Gminy
Frombork w 2011 roku,
3. Nr 2/11 z 07.01.2011 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych
przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork
w 2011 roku,
4. Nr 3/11 z 17.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie
Miasta i Gminy we Fromborku,
5. Nr 4/11 z 17.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ochrony
środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
6. Nr 5/11 z 19.01.2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Frombork,
7. Nr 6/11 z 19.01.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za
usługi opiekuńcze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.
W okresie sprawozdawczym w dniu 21 stycznia br. ogłoszony
został przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulic na Osiedlu Słonecznym
wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. Termin wykonania opracowania wyznaczono na dzień 13 maja 2011 roku. Została również podpisana
umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przeprowadzenie remontu nawierzchni ulicy Krzywej. Termin
wykonania opracowania ustalono na 31 stycznia 2011 roku.
Został ogłoszony konkurs na stanowisko urzędnicze ds.
ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w dniu 17 stycznia br. Została również powołana Komisja do przeprowadzenia
konkursu. Termin składania ofert mija 18 lutego 2011 roku.
11 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie wraz
z Panią Ewą Rymarską, Skarbnikiem Gminy, podpisałam z Marszałkiem Panem Jackiem Protasem umowę na dofinansowanie
inwestycji „Przebudowa stadionu miejskiego, etap I – trybuny stadionu” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej
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10 stycznia pomyślnie przeszliśmy audit sprawdzający,
dzięki czemu przedłużono nam certyfikat ISO do 10 grudnia
2011 roku. 15 stycznia w Sali konferencyjnej Urzędu odbyło
się szkolenie dla radnych i pracowników samorządu z trzech
gmin: gminy Braniewo, Miasta i Gminy Młynary oraz Miasta
i Gminy Frombork. Szkolenie poświęcone było zagadnieniom
funkcjonowania samorządu.
21 stycznia uczestniczyłam w posiedzeniu Kapituły III edycji Fromborskiej Wiktorii. Kapituła nominowała, a następnie wybrała laureatów w następujących kategoriach: ochrona zabytków, kultura, sport

i rekreacja, oświata i wychowanie, przedsiębiorczość, menadżer, rolnictwo i leśnictwo, bezpieczeństwo, organizacje pozarządowe, mieszkańcy dla siebie i innych oraz kategoria specjalna – przyjaciel Fromborka. Zapraszam Państwa 26 lutego na godz. 11 do Sali kolumnowej
w Restauracji „Pod Wzgórzem” na wręczenie naszej lokalnej nagrody
Wiktorii. Wtedy poznacie Państwo tegorocznych laureatów.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 27.01.2011 r.

FROMBORSKIE WIKTORIE 2011
26 lutego we Fromborku w restauracji "Pod Wzgórzem" odbyła się
po raz czwarty uroczysta ceremonia wręczenia statuetek WIKTORII,
aby w sposób szczególny uhonorować osoby, które swoją pasją,
pracą zawodową i społeczną zasłużyły się dla miasta i gminy Frombork. Statuetki oraz dyplomy i srebrne zapinki uroczyście wręczyła
nominowanym burmistrz Krystyna Lewańska.
Decyzją Kapituły uhonorowani zostali:
1. w kategorii OCHRONA ZABYTKÓW:
		 Małgorzata Czupajło – za szczególną troskę o zachowanie
dla przyszłych pokoleń skarbów dziedzictwa kulturowego
i otwarcie na współpracę z władzami samorządowymi
2. w kategorii KULTURA:
		 Helena Maria Jurkiewicz – za przekazywanie młodemu pokoleniu tradycji i dorobku kulturowego Warmii oraz kultywowanie pamięci o Operacji 1001 Frombork i jej uczestnikach
3. w kategorii SPORT I REKREACJA:
		 Antoni Gdowik – za propagowanie aktywnego i zdrowego
stylu życia oraz zarażanie tą pasją mieszkańców niezależnie
od wieku
4. w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE:
		 Elżbieta Giza – za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w procesie
wychowania młodzieży oraz propagowanie poszanowania polszczyzny oraz wniesiony wkład w wydarzenie „Kopernik i jego
dzieło” – konkurs szkół imienia Mikołaja Kopernika
5. w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:
		 Robert Symonowicz – za zaangażowanie w rozwój własnej
firmy gastronomicznej, wysoki poziom świadczonych usług
oraz urbanistyczne zagospodarowanie ulicy Starej
6. w kategorii MENADŻER:
		 Krystyna Lewańska – za działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, inicjowanie wielu przedsięwzięć i wydarzeń, takich jak Dni Fromborka ze spektaklem teatralnym na Wzgórzu
Katedralnym oraz pomysłu na spektakl „Kopernik – dwa światy”, pomyślne pilotowanie wydarzeń w roku 700-lecia miasta
jako Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, ale przede
wszystkim za sprawne zarządzanie Miastem i Gminą Frombork,
a w szczególności za wyprowadzenie stanu finansów z prawie
60% zadłużenia do 14% na przestrzeni ostatnich 8 lat
7. w kategorii ROLNICTWO I LEŚNICTWO:
		 Jan Adamowicz – za wyjątkową dbałość o zasoby leśne na
terenie miasta i gminy Frombork oraz pomoc mieszkańcom
Gminy w sprawach bytowych
8. w kategorii BEZPIECZEŃSTWO: Mirosława Zgórska – za

wzorową organizację zabezpieczenia medycznego imprez
i wydarzeń organizowanych na terenie miasta i gminy Frombork, w szczególności takich jak: Dni Fromborka, Spotkania
Country, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
9. w kategorii ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
		 OSP Frombork – za ofiarne realizowanie zadań w ochronie
życia i mienia oraz stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego
na terenie miasta i gminy Frombork, a także za zabezpieczanie imprez i wydarzeń
10. w kategorii MIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCH:
1. Dorota Stankiewicz – za działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia
ochroną i otoczenia opieką oraz kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
2. Sołectwo Jędrychowo – za przykładną dbałość o wizerunek swojej miejscowości i aktywność społeczną
mieszkańców
3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katedralna 15 – za przykładne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz
estetykę administrowanej posesji
11. w kategorii PRZYJACIEL FROMBORKA:
za okazywaną życzliwość dla grodu Kopernika i jego mieszkańców
1. Maria Gawryluk – konserwator zabytków, Kierownik Delegatury w Elblągu,
2. Jacek Iwulski – Honorowy Obywatel Fromborka,
3. kpt. mgr inż. Ireneusz Ścibiorek – Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Braniewie.
Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego „Tomasz
Steńczyk Band”.
Jolanta Kosicka
tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl
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