SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 24 kwietnia 2008 r. do 29 maja 2008 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Szanowny Księże Prałacie!
Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie wprowadziłam
8 zarządzeń:
1. nr 25/08 z 25.04.2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.,
2. nr 26/08 z 25.04.2008 r. w sprawie organizacji szczegółowych zasad działania
oraz imiennego składu służby „Stałego dyżuru” w Urzędzie Miasta i Gminy
Frombork,
3. nr 27/08 z 29.04.2008 r. w sprawie powołania Komisji Porządkowej,
4. nr 28/08 z 08.05.2008 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania
zniszczenia anulowanych dowodów osobistych oraz niewykorzystanych
metryczek na książeczkowe dowody osobiste,
5. nr 29/08 z 12.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Księgi Jakości
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku,
6. nr 30/08 z 15.05.2008 r. w sprawie ustalenia w 2008 r. cen biletów na miejski
basen kąpielowy położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka,
7. nr 31/08 z 16.05.2008 r. w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem
Narodowym w województwie warmińsko - mazurskim.
8. nr 32/08 z 16.05.2008 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz
jednostce nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty.
W okresie od 24.04.2008 r. do 28.05.2008 r. nie dokonano sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.
Zorganizowano natomiast drugi przetarg na administrację miejskiego basenu
kąpielowego we Fromborku, który nie przyniósł rezultatu. Powodem było brak
wpłaty wymaganego wadium przez jedynego oferenta tj. przedsiębiorstwo Handlowo
- Usługowe „Copernicus” Spółka z o.o. we Fromborku, która złożyła ofertę na
administrowanie miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku.
9 kwietnia br. został ogłoszony przetarg na wykaszanie trawników i terenów
zielonych we Fromborku. Termin składania ofert upłynął 25 kwietnia br. Wpłynęła
jedna oferta firmy PPHU „Copernicus”. Ustalona cena to 12,50 zł netto za 100 m2
(1 ar).
Zamówionych zostało 20 sztuk dodatkowych koszy ulicznych na odpady stałe,
które zostaną ustawione w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów.
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Na oczyszczanie miasta - sprzątanie terenów komunalnych, usuwanie odpadów
z koszy ulicznych podpisana jest umowa z firmą PPHU „Copernicus”.
W okresie, który obejmuje sprawozdanie, uczestniczyłam m.in.:
28 kwietnia w zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych
w Elblągu, w Walnym Zgromadzeniu Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu
Wiślanego w Elblągu 30 kwietnia br.
3 maja w uroczystościach powiatowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
w Braniewie, zaś 4 maja w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Wilczętach.
I miejsce w zawodach drużyn zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna z Wielkiego
Wierzna. Gratuluję im raz jeszcze.
7 maja w Wojewódzkich Obchodach Dnia Bibliotekarza w Braniewie oraz
w uroczystościach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
W dniach 12 i 13 maja przebywałam z delegacją Urzędu Miasta i Gminy
Frombork na Litwie w mieście Kazlu Ruda w związku z nawiązaniem współpracy
partnerskiej.
12 maja w siedzibie Merostwa podpisaliśmy list intencyjny, w którym strony
deklarują chęć podpisania porozumienia o stałej współpracy partnerskiej obu miast.
W pierwszej połowie czerwca przybędzie do nas delegacja z Kazlu Ruda celem
domówienia szczegółów o stałej współpracy.
W dniach 15 - 16 maja wzięłam udział w IX Samorządowym Forum
Ekologicznym w Rynie „Wspólne dziedzictwo przyrodnicze - europejska sieć Natura
2008”. Na tym forum wręczyłam naszą fromborską Wiktorię 2008 w kategorii
„Przyjaciel Fromborka” Panu Adamowi Krzyśków - Posłowi na Sejm RP obecnej
kadencji, Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.
18 maja promowaliśmy Frombork przy współpracy z Telewizją Regionalną
z Gdańska. Były to trzy wejścia po 5 min w TVP 3 ogólnopolskiej. Dziękuję
wszystkim, którzy okazali pomoc i życzliwość w przygotowaniu materiałów.
19 maja w Olsztynie wspólnie z Panią Bożeną Szczepanik - dyrektorem Zespołu
Szkół uczestniczyłyśmy w Warmińsko - Mazurskiej Debacie o Edukacji z udziałem
pani Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej. Pani Minister przedstawiła
głównie założenia reformy programowej szkolnictwa.
Wysoka Rado!
Szanowni Goście!
27 maja to Dzień Samorządu Terytorialnego, w którym obchodzimy Dzień
Pracownika Samorządowego. Z tej to okazji składam serdeczne życzenia wszelkich
sukcesów i pomyślności pracownikom samorządowym Urzędu Miasta i Gminy
Frombork. Jak również radnym Rady Miejskiej oraz sołtysom, radom sołeckim.
Tylko wspólne i rozumne działanie nas wszystkich spowoduje osiągnięcie
pozytywnych rezultatów prowadzących do rozwoju naszej małej Ojczyzny - Miasta
i Gminy Frombork.
Z tej to okazji wystosowałam list do zaprzyjaźnionych samorządów oraz
pracowników. Dedykuję go również Państwu:
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Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego życzę, aby codzienna praca
przynosiła Państwu jak najwięcej satysfakcji, a efekty podejmowanych
decyzji były zauważane i doceniane przez mieszkańców miasta i gminy
Frombork. Ze swojej strony dziękuję za efektywną współpracę, poświęcenie
oraz pełne zaangażowanie w sprawy naszego miasta.
Nie przypadkiem patronką samorządów jest Święta Kinga, która
słynęła z wielkiej wrażliwości społecznej, tak potrzebnej w kraju
niszczonym w XIII wieku przez najazdy tatarskie. Taką wrażliwość
powinniśmy wykazywać także my, ponieważ siła i sukcesy samorządu
wynikają ze współpracy z mieszkańcami i ze wspierania ich inicjatyw.
Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz radości
i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Dziękuję jednocześnie w imieniu własnym i pracowników za życzenia z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Policji we Fromborku, a przede wszystkim Wójtowi Gminy Wilczęta
i Jego pracownikom.
Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!
W ostatnim czasie w społeczeństwie całej gminy Frombork rozgorzała
ogromna dyskusja na temat organizacji roku szkolnego 2008/2009 w Zespole Szkół.
Niektóre zagadnienia znalazły się nawet na forum internetowym, w prasie, a także
zostały skierowane do Kuratorium Oświaty.
Przedstawię krótko, co to były za sprawy i które oraz w jaki sposób dyrektor
Zespołu Szkół uwzględnił w projekcie organizacji szkoły.
1. Rodzice klasy V a wnieśli prośbę o wprowadzenie w tej klasie języka
niemieckiego jako drugiego języka obcego.
Prośba rodziców została uwzględniona. W klasach piątych (V) Szkoły
Podstawowej będzie prowadzona nauka języka niemieckiego w formie koła,
w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
2. Rodzice obecnych klas czwartych (IV) Szkoły Podstawowej zwrócili się z prośbą
o niełączenie tych klas w przyszłym roku szkolnym.
Prośba rodziców została uwzględniona i w przyszłym roku szkolnym będę dwie
klasy V liczące: jedna - 14 uczniów, druga - 17 uczniów. (Z punktu widzenia
organu prowadzącego pozostawienie dwóch klas nie ma żadnego uzasadnienia,
a tym bardziej ekonomicznego).
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3. Rodzice obecnej klasy VIa wnieśli prośbę o zmianę nauczyciela języka polskiego
w tej klasie w przyszłym roku szkolnym.
Prośba rodziców również została uwzględniona. Języka polskiego będzie uczył
inny polonista.
4. Rodzice uczniów klasy I b gimnazjum wnieśli prośbę o zapewnienie pełnego etatu
Pani Alicji Godlewskiej - nauczycielce języka polskiego.
Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół na przyszły rok szkolny wskazuje na brak
możliwości zapewnienia pełnego etatu Pani Alicji Godlewskiej. Nauczycielce
przydzielono 9 godz. j. polskiego i 1 godz. wychowawstwa. Do nauczyciela należy
decyzja, czy przyjmie propozycję pracy, czy skorzysta z nabytych praw
emerytalnych. Zgodnie z wymogami prawnymi arkusz organizacji szkoły został
przedłożony do zaopiniowania pod względem zgodności z prawem oświatowym
w Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu. Ewentualne uwagi wniesione do
arkusza organizacyjnego szkoły przez organ nadzoru zostaną uwzględnione.
W tym miejscu należy jasno, wyraźnie i ostatecznie wyjaśnić zaistniałe
nieporozumienie dotyczące spraw kadrowych w naszej placówce oświatowej.
Za sprawy kadrowe w Zespole Szkół oraz w każdym innym zakładzie pracy
odpowiada tylko i wyłącznie dyrektor. Do rozstrzygania spraw spornych pracowniczych powołana jest specjalna instytucja. Jest nią Sąd Pracy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
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