SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 29 czerwca 2007 r.
do 27 września 2007 r.
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi! Szanowni Państwo!
Panie Starosto! Szanowny Księże Prałacie!
W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie wydałam 10 zarządzeń
w następujących sprawach:
1. zmiany zarządzenia nr 33/07 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z 14 czerwca
2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
urzędnicze do obsługi Rady Miejskiej Gminy Frombork w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku,
2. zmian w budżecie gminy Frombork,
3. ustalenia stawki za jeden kilometr pojazdu niestanowiącego własności pracodawcy
użytego do odbycia podróży służbowej,
4. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Frombork,
5. regulaminu okresowej oceny kwalifikacji pracowników Urzędu i kierowników
jednostek,
6. przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze
2007 r.,
7. aktualizacji w 2008 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność miasta i gminy Frombork,
8. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu
Miasta i Gminy we Fromborku,
9. wprowadzenia instrukcji kasowej,
10. zmiany harmonogramu planu kontroli prowadzonych przez Urząd Miasta
i Gminy we Fromborku.
Przeprowadzony został jeden konkurs na stanowisko urzędnicze do obsługi
Rady Miejskiej Gminy Frombork. Na konkurs wpłynęło 15 ofert. Dwie oferty nie
spełniły wymogów formalnych. W wyniku II etapu konkursu na ww. stanowisko
została wybrana Pani Alina Możeluk.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 przetarg na sprzedaż
nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 65 o powierzchni 0,59 ha
w miejscowości Krzyżewo, obręb Krzyżewo. Cena wywoławcza wynosiła 6.306 zł.
W przetargu sprzedano nieruchomość za kwotę 13.000 zł. Nabywcą został pan
Grzegorz Wołoszczak z Elbląga.
Sprzedaliśmy również najemcom następujące lokale mieszkalne:
1. nr 3 na rzecz pani Haliny Paszkiewicz i nr 12 na rzecz pani Elżbiety Pochmara
w budynku nr 1 przy ul. ZHP we Fromborku,
2. nr 18 na rzecz pana Mirosława Horbala w budynku nr 10 na Osiedlu Słonecznym
we Fromborku,
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3. oraz nr 9 pani Annie Skorupko w budynku nr 1 przy ul. Młynarskiej we
Fromborku.
W okresie sprawozdawczym przyjęliśmy nieodpłatnie do zasobów gminy
Frombork 1 nieruchomość - Rynek Miejski od Starostwa Powiatowego w Braniewie.
Nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 65/1 o powierzchni 0,1951 ha, obręb nr
4 Fromborka i położona jest między ulicą Pocztową i Mickiewicza. Wartość tej
nieruchomości wynosi 74.040 zł.
Zakupione zostały dwa stoły całoroczne do gry w ping-ponga za łączną kwotę
5.350 zł brutto. Zostały one umocowane na stałe i służą mieszkańcom Narusy oraz
Osiedla Słonecznego.
Zakupiliśmy również dwie wiaty przystankowe. Jedna z nich typu maxi została
zainstalowana w Drewnowie (koszt 3.420 złotych), zaś druga mniejsza typu standard
przy ul. Kopernika we Fromborku dla pasażerów oczekujących na autobusy
w kierunku Elbląga (koszt 2.650 zł).
W sierpniu zostało wykonane i oddane do użytku oświetlenie drogowe
w miejscowościach Baranówka i Biedkowo - Osada. Kwota tej inwestycji to
25.341,60 zł.
W Biedkowie zainstalowano 7 szt. opraw oszczędnościowych typu WSL
z szafką sterowniczą, zegarem astronomicznym i przewodami elektrycznymi (koszt
18.200 zł).
W Baranówce zainstalowano 4 oprawy oszczędnościowe. Koszt opraw i
niezbędnego oprzyrządowania wyniósł 7.141,60 zł.
W trakcie końcowej realizacji jest remont drogi do Drewnowa. Koszt użytych
materiałów wyniósł 5.000 zł. Są to wydatki głównie na masę asfaltową i transport.
Zdecydowaliśmy się na remont, gdyż w związku z brakiem dotacji od Wojewody
zrezygnowaliśmy z odbudowy drogi w tym roku budżetowym. W przyszłym roku
powinniśmy otrzymać dotację i zrealizować to zadanie.
W okresie sprawozdawczym wykonaliśmy sporo remontów budynków
komunalnych. Zakończyliśmy wykonanie elewacji na budynku przy ul. Kopernika
15. Wykonaliśmy też remont schodów i wejścia do Przychodni Rejonowej we
Fromborku. Nowa powierzchnia wykonana jest z płytek antypoślizgowych.
Sądzę, że warto odnotować efekt finalny starań mieszkańców Narusy, sołtysa
oraz radnego i burmistrza w sprawie wycięcia topoli zagrażających bezpieczeństwu
mieszkańców Osiedla w Narusie. Zadanie to zrealizowała Energa S.A. z Braniewa na
swój koszt.
Okres, który obejmuje sprawozdanie obfitował w wiele wydarzeń, uroczystości
i jubileuszy, w których uczestniczyłam jako gospodarz. Wspomnę o niektórych
z nich: I Międzynarodowe Biennale Bursztynu, 40 Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej, V edycja Dni Fromborka, Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika
w sierpniu i 50 Regaty „Fromborska Jesień” we wrześniu. Jubileusze: 50-lecia Klubu
Żeglarskiego „Dal” we Fromborku i 60-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej we
Fromborku, uroczystości 88 rocznicy powstania 16 Zmechanizowanej Dywizji
Pomorskiej w Elblągu i pożegnanie Dowódcy generała Ryszarda Sorokosza.
Brałam udział w konferencjach i spotkaniach m. in. w konferencji
programowej „Pętla Żuław” w Krynicy Morskiej. Projekt „Pętla Żuław” dotyczy
2

programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego stanowiących
istotną część Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Projekt „Pętla Żuław”
realizowany będzie przez dwa województwa: pomorskie i warmińsko - mazurskie
przy współudziale województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko pomorskiego i wielkopolskiego. partnerem projektu, który ma połączyć Bałtyk
poprzez rzekę Szkarpawę z Zalewem Wiślanym, jest miasto i gmina Frombork.
Dla nas jest to szansa na pozyskanie środków na budowę portu żeglarskiego,
a co za tym idzie, w perspektywie na zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Wiślanego
w związku z uruchomieniem portu.
Uczestniczyłam również w XII Suskich Spotkaniach z Folklorem w Suchej
Beskidzkiej na zaproszenie władz miasta partnerskiego w lipcu, zaś w sierpniu
gościliśmy delegację z Suchej Beskidzkiej na czele z Przewodniczącym Rady
Miejskiej, którą zaprosiliśmy na V edycję Dni Fromborka.
W sierpniu rozpoczęliśmy prace nad Lokalnym programem Rewitalizacji
Miasta Frombork, którego powstanie jest koniecznym warunkiem ubiegania się
o dotację na cele rewitalizacyjne przewidziane w ramach Osi Priorytetowej
4 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
„Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”. Program przewiduje
dofinansowanie działań inwestycyjnych na poziomie 85 %.
Do beneficjentów - oprócz samorządu - należą organizacje pozarządowe,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Umowę na
przygotowanie dokumentów podpisaliśmy z firmą konsultingową „FINRYAN”
International Sp. z o.o. w Warszawie. Zakończenie prac przewidujemy na koniec
października br.
Dziękuję za uwagę.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 27.09.2007 r.
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