SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 29 listopada 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.
Wysoka Rado!
Panie Przewodniczący!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym wprowadziłam 3 zarządzenia w następujących
sprawach:
1. zarządzenie nr 57/07 z 29.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem
lokali mieszkaniowych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Frombork,
2. zarządzenie nr 58/07 z 14.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie (do użytku)
Planu działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego br.,
3. zarządzenie nr 59/07 z 14.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji do
wybrakowania i zniszczenia sprzętu (nienadającego się do użytku) będącego na
stanie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.
12 grudnia zakończyła się trwająca dwa miesiące kontrola kompleksowa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. W chwili obecnej oczekujemy na
zalecenia pokontrolne. Kontrola obejmowała 2006 rok, ale w niektórych
zagadnieniach odnosiła się do lat 2005 lub 2007.
13 grudnia zakończyliśmy prace nad projektem Lokalnego Planu Rewitalizacji
Miasta społecznymi konsultacjami. Projekt stosownej uchwały znajduje się
w porządku dzisiejszej sesji. Jest to ważny dokument w staraniu się o środki z RPO
Warmia i Mazury.
Uczestniczyłam też w wielu spotkaniach opłatkowych, które tradycyjnie odbywają
się w różnych środowiskach. Między innymi 15 grudnia na Rynku we Fromborku,
18 grudnia w Powiatowym Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”.
15 grudnia o godz. 12 w tej Sali odbyła się uroczystość nadania medali za 50-lecie
pożycia małżeńskiego pięciu par z terenu miasta i gminy Frombork.
Czas świąteczny przed nami, wspomnę, że otrzymaliśmy wiele kartek
świątecznych od naszych przyjaciół. Szczególnie piękne życzenia od posła RP pana
Witolda Gintowt - Dziewałtowskiego. Dlatego dołączam się do tych życzeń. Cytat
z życzeń:
„Gwiazd zbiór brokatowy. Puch śniegu iskrami mrozu połyskujący.
Dziecka śmiech, zapach igliwia i barszczu z uszkami.
I gdzieś tam w środku my czekający radości, spełnienia, dobrej nowiny
- chociaż raz w roku.
Lgniemy do naszych najbliższych, nucimy kolędy i zasypiając śnimy o szczęściu.
Daj nam Najmłodszy Panie Boże prawo i obowiązek do kochania.
W domu, w Polsce, we Wszechświecie.
Uczyń byśmy byli lepsi.”

Burmistrz Fromborka
Krystyna Lewańska
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