SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 26 stycznia 2007 r.
do 27 kwietnia 2007 r.
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi! Szanowni Państwo!
W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie odbyły się trzy
nadzwyczajne posiedzenia Rady - dwa zwołane z mojej inicjatywy 1 lutego
i 6 kwietnia br. dotyczyły zmian kadrowych na stanowisku skarbnika i kierownika
USC. W obradach tych sesji uczestniczyłam oraz sesja 15 marca zwołana
z inicjatywy burmistrza dotycząca zmian w budżecie i uchwale budżetowej, w której
nie wzięłam udziału, gdyż przebywałam na urlopie wypoczynkowym.
W minionym okresie ogłosiłam następujące konkursy, które zostały
rozstrzygnięte:
1. na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku.
W terminie wpłynęła 1 oferta. Dyrektorem MGOK został pan Henryk Horbacz
zatrudniony od 1 marca br.
2. na stanowisko urzędnicze do pozyskiwania środków pozabudżetowych.
W terminie wpłynęło 6 ofert. Jedna nie spełniała wymogów formalnych.
W wyniku II tury konkursu kandydatem na powyższe stanowisko został pan
Dariusz Barton i został zatrudniony od 1 kwietnia br.
3. W dniach 5 - 6 lutego ogłosiłam konkurs na wykonanie zadań gminy na kwotę 32
tys. zł, zaś 12 lutego br. na kolejne 20 tys. złotych. 19 marca ogłoszony został
konkurs na niewykorzystane środki z pierwszego konkursu na kwotę 2 tys.
złotych. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu dzisiejszym. Zestawienie
zadań przekazanych do realizacji w 2007 r. w ramach ogłoszonych konkursów
zostanie przygotowane i podane do publicznej wiadomości po rozstrzygnięciu
ostatniego konkursu.
Wydałam ogółem 17 zarządzeń w następujących sprawach:
1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego,
2. zasad przeprowadzania okresowych kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku,
3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy
Frombork w 2007 r.,
4. powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert na wspieranie realizacji zadań
publicznych,
5. ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Frombork na rok 2007
oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie,
6. zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 9/07 z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich (Bogdany, Drewnowo),
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7. ustalenia Programu Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu dla miasta
i gminy Frombork na lata 2007 - 2015 „Szansa dla mojego serca” - Polski Projekt
400 Miast,
8. przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork,
9. zmian w budżecie na 2007 rok,
10. unieważnienia zmian w budżecie na 2007 rok dokonanych zarządzeniem nr 18/07
z dnia 30 marca 2007 r.,
11. określenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
12. poprawienia błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 10/07 Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork z dnia 25 stycznia 2007 r.,
13. przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za 2006 rok,
14. przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku za 2006 r.,
15. przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za
2006 r.,
16. przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2006 r.,
17. przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Rejonowej we Fromborku za 2006 r.
W okresie pomiędzy sesjami zwyczajnymi odbyły się następujące przetargi:
1. na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 60 o powierzchni 0,7258 ha, obręb nr 8
Frombork - cena wywoławcza wynosiła 5.158,00 zł, sprzedano za 12.200,00 zł;
2. na sprzedaż nieruchomości nr 2/4 o powierzchni 0,3885 ha obręb nr 8 Frombork
(przy byłym Kółku Rolniczym) - cena wywoławcza netto wynosiła 42.000,00 zł,
sprzedano za 42.500,00 zł plus podatek od usług i towarów w wysokości 22 % od
tej ceny;
3. na administrowanie w 2007 r. miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku administratorem ustanowiono Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe „Copernicus” Spółka z o.o. we Fromborku;
4. na dzierżawę parkingu we Fromborku przy ul. Kopernika - cena wywoławcza
wynosiła 16.000,00 zł brutto (z podatkiem VAT), wydzierżawiono za kwotę
25.000,00 zł;
5. w dniu 23.04.2007 r. odbył się drugi przetarg na dzierżawę gruntów celem
urządzenia plaży i kąpieliska miejskiego we Fromborku. Cena wywoławcza netto
w stosunku rocznym wynosiła 1.890,00 zł, wydzierżawiono za 1.950,00 zł plus
podatek VAT w wysokości 22 %. Oferent zobowiązał się do wykonania
wszystkich zadań określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz dodatkowo do
wykonania w latach 2008 0 2009 wybudowania stałego węzła sanitarnego z WC i
prysznicami. Umowa z oferentem zostanie zawarta w terminie do 30 kwietnia
2007 r.
Rezultatu nie przyniosły przetargi na dzierżawę parkingów położonych we
Fromborku przy ul. Portowej, Dworcowej i Krasickiego (organizowano je
dwukrotnie) oraz pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 65 obręb Krzyżewo w miejscowości Krzyżewo.
Dokonaliśmy sprzedaży z mienia komunalnego:
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1. na rzecz najemcy (Pani Anna Czepułkowska) lokal mieszkalny nr 1 w budynku
nr 3 we Fromborku przy ul. Kolonia Robotnicza wraz ze sprzedażą udziału
w pomieszczeniu gospodarczym i udziałami w użytkowaniu wieczystym gruntu za
kwotę 13.007,61 zł;
2. na rzecz użytkowników wieczystych trzy nieruchomości oznaczone jako działki nr
7 i 8 obręb nr 7 miasta Fromborka (Pan Sylwester Wacławski) oraz nr 104 obręb 6
miasta Fromborka (Pan Wojciech Slipiko) za ogólną kwotę 11.356,00 zł plus
podatek VAT w wysokości 22 %.
Przejęliśmy nieodpłatnie do zasobu gminy (mienia komunalnego):
1. od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę rolną nr 148/22 o powierzchni
11,9821 ha obręb Krzyżewo, której wartość wynosi 239.642,00 zł (planowane
przeznaczenie na cmentarz);
2. od Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie 6 lokali mieszkalnych
położonych w budynku nr 10 we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne wraz
z udziałami w nieruchomości o ogólnej wartości 283.374,00 zł.
Do ważniejszych wydarzeń, w których uczestniczyłam i które warto
odnotować w sprawozdaniu, należały wybory Rad Sołeckich i sołtysów w związku
z upływem kadencji. W lutym br. odbyły się zebrania wiejskie w 11 sołectwach.
Warto też wspomnieć o zwycięstwie naszej reprezentacji w kategorii
samorządowcy w II Regionalnych Mistrzostwach Ortografii w Braniewie w dniu
13 kwietnia br. obroniliśmy tytuł z roku poprzedniego, zajmując I miejsce ponownie.
Drużyna wystąpiła w składzie: Pani Jolanta Kosicka, Ewa Semków i Krystyna
Lewańska. W kategorii nauczyciele reprezentacja Zespołu Szkół we Fromborku
odniosła sukces i zajęła II miejsce.
Przedstawię też Wysokiej Radzie list, jaki skierowany został na moje ręce
przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych „ERKON” w Elblągu:
„Zarząd Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych pragnie
serdecznie podziękować za wkład wniesiony przez Urząd Miasta i Gminy Frombork
w postaci użyczenia lokalu na punkt poradniczy, pomoc przy organizowaniu
spotkania promocyjno - informacyjnego, jak również wszelką pomoc przy realizacji
projektów.
Obecnie realizowane przez nas projekty to: „Przez Indywidualne Ścieżki
Zawodowe - powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, „Znam prawo - lepiej
żyję - świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego i prawnego dla osób
niepełnosprawnych”, „Pakt na rzecz aktywizacji elbląskiego rynku pracy - rozwój
partnerstwa”, „Aktywne pośrednictwo pracy”, „Redagowanie i wydawanie
miesięcznika osób niepełnosprawnych Razem z Tobą”.
Działający od października 2006 roku punkt poradniczy ERKON we
Fromborku świadczy bezpłatne usługi dla mieszkańców Miasta i Gminy Frombork
w zakresie: poradnictwa specjalistycznego, porad prawnych, pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego i szkoleń.
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Ogółem od otwarcia punktu udzielono 233 porad, w tym 36 porad prawnych.
Obecnie w punkcie jest zarejestrowanych 13 niepełnosprawnych ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby ze stopniem lekkim.
Jest nam niezmiernie miło współpracować z Państwem i jednocześnie
wyrażamy nadzieję, iż wspólnie będziemy uczestniczyć w dalszym rozwoju Miasta
i Gminy Frombork.”
W związku z powołaniem Pani Anny Szyszki na wojewodę warmińsko mazurskiego wystosowałam stosowny list gratulacyjny. Przedstawię Wysokiej
Radzie odpowiedź Pani Wojewody.
„Szanowna Pani Burmistrz
Serdecznie dziękuję za życzenia i gratulacje przekazane przez Panią w związku
z powołaniem mnie na stanowisko Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.
Cieszę się, że w momencie przyjmowania przeze mnie tak ważnej funkcji
spotkałam się z Pani poparciem i życzliwością. Jestem wzruszona i podniesiona na
duchu myślą, że jest wiele osób, które - oprócz życzeń - składają szczere deklaracje
poparcia i współpracy. Daje to poczucie, że w podejmowanych działaniach na rzecz
naszego pięknego regionu oraz dla dobra jego mieszkańców są ludzie, na których
mogę liczyć.
Jeszcze raz dziękuję za serdeczne słowa. Wyrażam nadzieję, że nasza
współpraca dla dobra wspólnego będzie jak najbardziej efektywna.”
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
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