SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 21 lutego 2008 r. do 26 marca 2008 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie wprowadziłam dwa
zarządzenia:
1. 11/08 z 27 lutego br. w sprawie zasad i wysokości stawek za wynajem i odpłatność
za przejazdy autobusem gminnym,
2. 12/08 z 13 marca br. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Frombork za 2007 r.
Nie przeprowadziliśmy przetargów na zbycie nieruchomości. Sprzedaliśmy jedną
nieruchomość o powierzchni 0,0550 ha w drodze bezprzetargowej celem poprawienia
warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości na rzecz Państwa Ciach
z Fromborka. A także nieodpłatnie nabyliśmy od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Braniewie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
o powierzchni 0,0518 ha w Jędrychowie (jest to grunt po byłym sklepie).
Ponadto przekształciliśmy prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
dla pięciu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2157 ha położonych na terenie
Fromborka.
W dniu 22 lutego 2008 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na wsparcie lub
powierzenie zadań gminy na 2008 r.
W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym dotację przyznano:
• Stowarzyszeniu Fromborski Patrol - 3.000 zł.
W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin: dotacji nie przyznano z braku
ofert.
W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych dotacje przyznano:
• Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku - 1.500 zł,
• Polskiemu Zarządowi Działkowców Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Nad Zalewem” - 1.500 zł.
W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego dotację przyznano:
• Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło we Fromborku - 2.000 zł.
W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dotację przyznano:
• Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku - 2000 zł.
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W zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży dotację przyznano:
• Klubowi Sportowemu Number One Zalew Frombork - 25.000 zł.
W powyższym terminie ogłoszono dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację
zadań własnych Gminy Frombork w 2008 r. na kwotę 1.000 zł. Termin składania
ofert upłynie 02.04.2008 r.
Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!
W okresie, który obejmuje sprawozdanie, brałam udział w spotkaniach,
naradach i wyjazdach. I tak między innymi uczestniczyłam 26 lutego w Braniewie
w odprawie podsumowującej roczną działalność Państwowej Straży Pożarnej
w Braniewie, 7 marca w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Braniewie,
8 marca w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku.
W dniach 12 i 13 marca br. na zaproszenie Ogólnopolskiego Komitetu
Organizacyjnego Zjazdu Krystyn uczestniczyłam w spotkaniu zjazdowym w Toruniu.
Był to XI Zjazd. W trakcie uroczystego spotkania przekazałam zaproszenie na XIII
Zjazd Krystyn w roku 2010 do Fromborka na ręce pani Senator Krystyny Bochenek,
pomysłodawczyni Zjazdu Krystyn z całej Polski.
W dniach 15 - 19 marca w ramach realizacji projektu Testament Kopernika 2
Pilotażowy program Leader Plus Schemat II, realizowanego przez Lokalną Grupę
Działania „Partnerstwo dla Warmii” wzięłam udział w wyjeździe studyjnym do
Włoch. Do wyjazdu zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich gmin należących
do LGD z trzech powiatów. Projekt został sfinansowany ze środków wspólnotowych.
Zaproszeni zostaliśmy przez Lokalną Grupę Działania Valsugana. Tereny wchodzące
w skład Valsugana znajdują się w północnych Włoszech w Trydencie - Górnej
Adydze, prowincja Trydent w strefie Alp Wschodnich. Siedziba Lokalnej Grupy
znajduje się w miejscowości Borgo Valsugana i tam uczestniczyliśmy 17 marca
w seminarium, które przybliżyło nam realizację projektów realizowanych przez ich
grupę w ramach Leadera Plus. Pozostały czas tego i następnego dnia spędziliśmy
odwiedzając miejscowości okoliczne, w których realizowane były projekty. Była to
konfrontacja projektów z ich realizacją.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 27.03.2008 r.
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