SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 28 kwietnia 2007 r.
do 28 czerwca 2007 r.
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi! Szanowni Państwo!
Na zaproszenie władz samorządowych naszego miasta partnerskiego
28 kwietnia br. do Suchej Beskidzkiej wyjechała kilkuosobowa delegacja na święto
miasta. W składzie delegacji byli: wiceburmistrz Pan Mirosław Litwin, radni - Pani
Hanna Turuta i Pan Tadeusz Fred oraz dyrektor Ośrodka Kultury Pan Henryk
Horbacz.
Nasza delegacja została przyjęta bardzo serdecznie i z wielką sympatią. Bardzo
ciepło przyjęto naszą młodzież z Zespołu Szkół prezentującą folklor warmiński. Na
ten temat jest informacja na stronie internetowej miasta.
W dniach 9 i 10 maja z Panią Ewą Semków - Skarbnikiem Gminy uczestniczyłyśmy w obradach VIII Forum Ekologicznego w Rynie. Wiodącym
tematem tegorocznych obrad był program Natura 2000.
W dniach 17 - 19 maja br. w ramach projektu Stowarzyszenia Dom Warmiński
- turystyczne odkrywanie Warmii we Fromborku odbyła się Międzynarodowa
Konferencja „Krańce Europy” poświęcona Kopernikowi. Zorganizowana została
przez Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Dom Warmiński i Fundację im.
Mikołaja Kopernika we Fromborku. Była to profesjonalnie przygotowana
konferencja, cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy, również z Fromborka.
19 maja brałam udział w spotkaniu z sołtysami 11 Sołectw w Jędrychowie.
Uczestniczyłam również w uroczystościach i obchodach świąt w naszym
mieście, powiecie i województwie, m. in. w Święcie Straży Granicznej,
uroczystościach z okazji Dnia Strażaka, Jubileuszu 60-lecia Liceum
Ogólnokształcącego w Braniewie, w zakończeniu roku szkolnego w Przedszkolu,
Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku, w inauguracji
40 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej oraz w Konferencji Wdrażanie
Modelu Partnerstwa Lokalnego w Braniewie.
W wyżej wymienionym okresie wydałam osiem zarządzeń w następujących
sprawach:
1. ogłoszenia konkursów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we
Fromborku,
2. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielanie zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny
złożonych ofert,
3. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono opłaty na raty,
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4. określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
5. ustalania cen biletów wstępu na miejski basen kąpielowy położony na działce
nr 6/8 obręb 3 miasta,
6. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
urzędnicze do spraw finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork,
7. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
urzędnicze do obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
8. powołania inkasenta do poboru w 2007 r. opłat przystaniowych dobowych za
korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeża portu we Fromborku,
ustalenia terminów rozliczania się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych.
Ogłosiłam też konkurs na dwa stanowiska urzędnicze:
1. na stanowisko do obsługi Rady Miejskiej wpłynęło 15 ofert, w tym 2 oferty nie
spełniły wymogów formalnych; II etap konkursu odbędzie się 29 czerwca br.,
2. na stanowisko ds. finansowych wpłynęło 9 ofert, wszystkie spełniły wymogi
formalne; w wyniku II etapu konkursu, który został rozstrzygnięty w dniu
wczorajszym, kandydatem na powyższe stanowisko została Pani Beata Sabiło,
zam. w Braniewie.
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
W związku z zaangażowaniem finansowym samorządu fromborskiego w
wysokości 50 tysięcy złotych w wymianę dotychczas posiadanego przez OSP
Frombork samochodu pożarniczego Żuk na średni pożarniczo - gaśniczy marki
Mercedes, w jednostce - przypomnę - należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo
- Gaśniczego.
Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Burmistrza i Zarządu OSP - dostrzegając troskę władz samorządowych
o bezpieczeństwo mieszkańców zdecydował o przeznaczeniu w roku 2007
dodatkowo kwotę 35.000 złotych, co stanowi łącznie kwotę 40.500 złotych
z przeznaczeniem na zakup zestawu do ratownictwa drogowego - są to nożyce,
rozpieraki, urządzenia do odciągania kierownicy oraz agregat hydrauliczny.
Pozwoli to fromborskiej jednostce samodzielnie prowadzić działania
ratownicze w wypadkach drogowych. Aktualnie fromborska OSP jest przygotowana
do samodzielnego prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych. Na swoim
wyposażeniu posiada:
- 4 aparaty nadciśnieniowe pozwalające działać w warunkach dużego zadymienia
i zagrożenia dwutlenkiem węgla,
- zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1 z tlenoterapią,
- wyposażenie osobiste i środki łączności.
Samochody mają zbiorniki na wodę 3,5 tysiąca litrów i 2,5 tys. litrów, posiadają
instalacje do podawania środka porotwórczego.
Podsumowując - wyposażenie OSP Frombork w zestaw do ratownictwa
drogowego pozwoli skrócić czas dojazdu specjalistycznej jednostki do miejsca
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wypadku drogowego od 10 do 15 minut. Jest to bardzo istotne dla ratowania życia
ludzkiego.
Nie życzę Państwu przetestowania tej sytuacji na sobie.
To, o czym przed chwilą powiedziałam, świadczy, że zainwestowane pieniądze
w samochód przyniosły wymierne korzyści w postaci dotacji.
I to jest wymierne. Niewymiernym pozostanie ratowanie życia ofiarom
wypadków.
I to pozostawiam pod rozwagę wszystkim tym, którzy uznali za
niegospodarność burmistrza zainwestowanie 50 tysięcy złotych w samochód
strażacki dla OSP Frombork.
Przed nami okres wypoczynku, wakacji, urlopów. Tak więc życzę Państwu
dobrego wypoczynku urlopowego.
Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 28.06.2007

3

