SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 20 grudnia 2007 r. do 21 stycznia 2008 r.
Pani Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej!
Szanowny Księże Prałacie!
Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji z okresu, w którym
przebywałam na urlopie wypoczynkowym (od 21 stycznia do 14 lutego br.).
W okresie sprawozdawczym wprowadziłam ogółem 13 zarządzeń:
- nr 60/07 z 20.12.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego,
- nr 61/07 z 20.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia
komunalnego,
- nr 62/07 z 31.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.,
- nr 1/08 z 02.01.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2008 r.,
- nr 2/08 z 02.01.2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego,
- nr 3/08 z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta
i Gminy Frombork na rok 2008 oraz planu finansowego na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie,
- nr 4/08 z 14.01.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- nr 5/08 z 14.01.2008 r. w sprawie planowania i realizacji zadań w zakresie
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork
w 2008 r.,
- nr 6/08 z 14.01.2008 r. w sprawie planowania i realizacji pozamilitarnych
przygotowań na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2008 r.,
- nr 7/08 z 14.01.2008 r. w sprawie ustalenia stanu formacji obrony cywilnej na
terenie Miasta i Gminy Frombork,
- nr 8/08 z 14.01.2008 r. w sprawie przystąpienia Urzędu Miasta i Gminy Frombork
do wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm PN EN ISO 9001:2001,
powołania pełnomocnika, administratora i zespołu pilotowego,
- nr 9/08 z 04.02.2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie
Miasta i Gminy we Fromborku,
- nr 10/08 z 04.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Ogłosiłam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy
Frombork w roku 2008 na kwotę 43.100 zł. Termin składania ofert upłynął 4 lutego
br. Ze względu na uchybienia formalne czterech ofert Komisja zobowiązała
oferentów do usunięcia błędów w terminie do 18 lutego br.
Odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone:
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1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 13
we Fromborku na Osiedlu Słonecznym.
Cena wywoławcza wynosiła 21.527 zł. W przetargu nieruchomość sprzedano za
kwotę 23.057 zł. Nabywcą została pani Jolanta Ciach z Fromborka.
2. na dzierżawę nieruchomości rolnych oznaczonych jako działki nr 12 o powierzchni
0,96 ha obręb nr 10 Frombork i nr 12/1 o powierzchni 0,51 ha obręb nr 7
Frombork.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy dla działki nr 12 wynosiła 1,67 kwintala
żyta w stosunku rocznym, zaś dla działki nr 12/1 wynosiła 1,1 kwintala żyta.
Dzierżawcą działki nr 12 został pan Zbigniew Kamiński z Fromborka. W przetargu
ustalono czynsz dzierżawy w wysokości 3,67 kwintala żyta w stosunku rocznym.
Dzierżawcą drugiej działki o nr 12/1 został pan Jarosław Zielonka z Fromborka. W
wyniku przetargu ustalono czynsz dzierżawy w wysokości 1,30 kwintala żyta.
Nieodpłatnie do zasobu gminy przejęłam od Agencji Nieruchomości Rolnych
nieruchomość oznaczoną jako działka nr 56/2 o powierzchni 0,3000 ha obręb
Krzyżewo, gmina Frombork z przeznaczeniem na boisko sportowe. Wartość przejętej
nieruchomości wynosi 12.000 złotych.
Ze spotkań, w których uczestniczyłam, chciałabym odnotować 16 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia br., któremu użyczyli
pomieszczeń właściciele Restauracji „Pod Wzgórzem”. Wolontariusze zebrali 100 %
więcej niż rok wcześniej, bo 6.500 zł. Wszyscy bawili się znakomicie wbrew
pesymistycznym obawom. Jeszcze raz dziękuję dwóm Sztabom i wszystkim, którzy
zaangażowali swoją energię na tak pożyteczny cel.
Zasygnalizować również chcę pierwszy krok w procesie certyfikacji Urzędu.
Mianowicie odbyło się pierwsze wspólne z pracownikami Urzędu Tolkmicka
szkolenie w sobotę 12 stycznia w świetlicy Zespołu Szkół we Fromborku.
16 lutego po raz pierwszy w historii samorządu fromborskiego wspólnie z
Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyłam statuetki Wiktorii w jedenastu
kategoriach. Przypomnę, że w poszczególnych kategoriach otrzymały je następujące
osoby:
1. Ochrona zabytków - ks. prałat Tadeusz Graniczka,
2. Przedsiębiorczość - Lilianna i Stanisław Mudrykowie,
3. Sport i rekreacja - Franciszek Gajowniczek,
4. Menadżer - Bogdan Jussis,
5. Kultura - Janusz Brzozecki,
6. Oświata i wychowanie - Bożena Szczepanik,
7. Rolnictwo i leśnictwo - Józef Korybski,
8. Organizacje pozarządowe - Jan Zieliński,
9. Bezpieczeństwo - Adam Paszkiewicz,
10. Mieszkańcy dla siebie i innych - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ZHP 1 i
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Słoneczne 2,
11. kategoria specjalna Przyjaciel Fromborka:
- Czesława Waligóra - Kunkiewicz,
- Stefan Szmit,
- Mirosław Siedler,
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- Adam Krzyśków.
Uroczystość ta była inicjatywą m. in. pani Lili Subkowskiej wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz pana Bogusława Zycha - pracownika
Urzędu Miasta i Gminy. Uważam tę inicjatywę za cenną, mam nadzieję, że będzie
rozwijać się jej formuła.
Laureaci Wiktorii 2008 tworzyć będą kapitułę, która wyłoni kandydatów do
nagrody w przyszłym roku. Wszystkim laureatom Wiktorii jeszcze raz serdecznie
gratuluję.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
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