SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 5 grudnia 2006 r.
złożone na Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Frombork
29 grudnia 2006 r.
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi! Szanowni Państwo!
Na drugiej Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej złożyłam ślubowanie – tym
samym rozpoczynając oficjalnie nową kadencję. Było to 5 grudnia br.
6 grudnia na zaproszenie ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej wraz z przewodniczącym Rady Bogdanem Jussisem wyjechaliśmy do
Warszawy, by wziąć udział w spotkaniu przedświątecznym w rezydencji
ambasadora. Pan Victor Ash odwiedził Frombork 18 października br. Oprócz
zwiedzania zabytków spotkał się też z burmistrzem Fromborka. W spotkaniu
u ambasadora wzięli udział członkowie Korpusu Dyplomatycznego, przedstawiciele
MSZ, przedstawiciele rządu, posłowie i senatorowie oraz my – burmistrz
i przewodniczący z małego miasteczka. Nawiązaliśmy kontakty z ambasadorem
Węgier.
9 grudnia tu w Sali konferencyjnej Urzędu odbyło się szkolenie radnych
z dwóch gmin – Fromborka i Młynar oraz części zainteresowanych tematyką
szkolenia pracowników. Wg opinii, jakie zebrałam – szkolenie prowadzone przez
panią mecenas Ewę Bosy było pouczające i dało wiele odpowiedzi na pytania
uczestników szkolenia.
W dniach 11 i 12 grudnia uczestniczyłam w pierwszych posiedzeniach Komisji
Rady przed III Sesją Zwyczajną Rady dotyczącą podatków.
14 grudnia odbyła się Sesja, na której radni uchwalili podatki na rok 2007.
15 grudnia uczestniczyłam w otwarciu spotkania rybaków nadzalewowych
z terenu powiatu braniewskiego i elbląskiego z przedstawicielami Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa z Warszawy i Olsztyna oraz Ministerstwa
Rolnictwa dotyczącym pozyskania funduszy unijnych na modernizację łodzi
rybackich oraz inwestycje przetwórcze.
Tego dnia nowo wybrany Starosta Braniewski Leszek Dziąg zaprosił do
Starostwa wójtów i burmistrzów celem omówienia realizacji wspólnych zadań
związanych z infrastrukturą drogową.
16 grudnia w naszej Sali konferencyjnej odbył się Zjazd Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Braniewie. W czasie zjazdu został wyłoniony
nowy Zarząd Powiatowy na nową 5 – letnią kadencję. Prezesem został druh Edward
Bułhak – mieszkaniec Fromborka, ja zostałam uhonorowana przez druhny i druhów
wyborem na wiceprezesa oraz delegata na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego OSP RP.
Tego dnia w godzinach popołudniowych odbyła się piąta już z kolei,
a pierwsza w nowej kadencji, Wigilia na fromborskim Rynku. Były kolędy,
pastorałki w wykonaniu Zespołu Szkół, począwszy od najmłodszych. Były życzenia
świąteczne i noworoczne. Był opłatek, kiermasz świąteczny i poczęstunek. Dziękuję
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wszystkim współorganizatorom za tak piękne przygotowanie spotkania. Szkoda, że
nie było wszystkich radnych.
18 grudnia spotkałam się z panią Ewą Sprawką, reprezentującą ERKON –
Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w sprawie wspólnej
realizacji projektu „Znam prawo – lepiej żyję” w ramach programu „Obywatel
i Prawo” współfinansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.
Projekt rusza od stycznia 2007 r. List intencyjny z ERKON-em podpisałam
w grudniu ubiegłego roku. Gmina użycza Fundacji pomieszczenia, zaś Fundacja
zatrudnia pracowników do realizacji projektu we własnym zakresie. Projekt polega
na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych i specjalistycznych osobom
niepełnosprawnym, ich rodzinom. osobom bezrobotnym, bezradnym społecznie.
Celem projektu jest poprzez dostęp do fachowej porady i informacji poprawa jakości
życia mieszkańców i ich zaktywizowanie. Współpraca z ERKON-em zafunkcjonuje
również świadczeniem usług z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.
19 grudnia wzięłam udział w konferencji poświęconej Programowi Rozwoju
Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013 oraz programowi Leader, czyli szansy na
rozwój obszarów wiejskich. Konferencja odbyła się w Olsztynie w siedzibie
Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej. Samorząd uczestniczy w obu programach.
Okres przedświąteczny wypełniony był spotkaniami opłatkowymi
przedświątecznymi. I tak byłam obecna na opłatku żeglarskim, w Powiatowym
Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”, w Klubie Integracji Społecznej, w Zespole
Szkół oraz z pracownikami Urzędu.
23 grudnia pomagałam Mikołajowi wręczać paczki dla dzieci w sołectwie
Biedkowo wspólnie z radnym Tomaszem Hernerem i sołtysem Zenonem Dudakiem.
Po świętach 27 grudnia uczestniczyłam w posiedzeniach Komisji Rady przed
dzisiejszą Sesją oraz spotkałam się z panem Bartłomiejem Michalunio. Prowadziłam
również rozmowy w związku z propozycją udziału Fromborka w Polskim Projekcie
400 Miast, będącym jednym z największych programów profilaktyki chorób sercowo
– naczyniowych. Realizowany będzie w latach 2006 – 2008. Jest to druga edycja
skierowana do małych miast. Autorem jest Akademia Medyczna w Gdańsku.
Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia i nie obciąża finansowo
miast. Program obejmuje:
- badania dzieci w wieku 11 lat,
- badania ich rodziców,
- zajęcia edukacyjne dla chorych,
- badania i zajęcia dla kobiet w ciąży
oraz budowę infrastruktury dla promocji zdrowia.
Projekt realizowany będzie w ścisłej współpracy samorządu z Zespołem Szkół,
Przychodnią Zdrowia i SP SP ZOZ we Fromborku. Gminnym koordynatorem
projektu została Sekretarz Urzędu pani Maria Rogińska.
Czas przedświąteczny, świąteczny, więc też otrzymaliśmy dużo życzeń.
Między innymi od Państwa Barbary i Jana Ślizieniów – syna z żoną patrona naszej
ulicy. Część kartek przyozdobiła nasze drzewko świąteczne. Wysłaliśmy również
życzenia.
Przed nami Nowy Rok. Wszyscy chętni będą mogli go powitać tradycyjnie na
Rynku fromborskim o północy.
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Życzę Państwu na ten Nowy Rok samych trafnych decyzji, dobrych uchwał,
wzajemnej cierpliwości w uczeniu siebie nawzajem, tolerancji i wzajemnego
zrozumienia.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
29.12.2006 r.
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