SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
obejmujące okres
od 29 maja 2008 r.
do 26 czerwca 2008 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej! Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi! Szanowni Państwo!
W okresie, obejmującym sprawozdanie nie odbyły się przetargi ani konkursy,
ani nie dokonano sprzedaży, ani też nie kupiono mienia komunalnego dla Miasta
i Gminy Frombork.
Wprowadziłam w tym czasie jedno zarządzenie. To:
− zarządzenie nr 33/08 z dnia 27.05.08 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14.000 euro.
Na zaproszenie Marszałka Województwa wzięłam udział w okolicznościowej
sesji Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego 31 maja br. w Rynie. Była to
sesja z okazji Dnia Fromborka.
5 maja w Braniewie uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej Rady
Zatrudnienia, a w dniach 11 - 12 czerwca przyjmowaliśmy delegację z miasta Kazlu
Ruda na Litwie, której przewodniczył Mer tego miasta Pan Česlovas Pečkys. Po
podpisaniu listu intencyjnego w języku litewskim i prezentacji miasta Kazlu Ruda,
delegacja odwiedziła oczyszczalnię, kotłownię i Sołeckie Centrum Kultury
w Jędrychowie. Następnego dnia zwiedziła Wzgórze Katedralne.
13 czerwca wzięłam udział w uroczystości zorganizowanej przez Powiatowy
Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. W dniu 17 czerwca odbyło się
spotkanie z właścicielami działek budowlanych przy ulicy Pocztowej, Kopernika
i Kościelnej. Na spotkaniu tym zostały podjęte ustalenia dotyczące uporządkowania
terenu przez właścicieli działek na ich koszt przed rozpoczęciem budowy. Wyrażona
została wola polubownego rozwiązania problemu istniejącego w centrum miasta.
Ponieważ na spotkanie nie przybyli wszyscy właściciele zostanie zwołane przeze
mnie następne spotkanie w lipcu.
16 czerwca z roboczą wizytą na moje zaproszenie przyjechał do Fromborka
generał Wiesław Michnowicz, który jest dowódcą 16 Dywizji Zmechanizowanej
z Elbląga. W trakcie spotkania ustalono zasady współpracy wojskowej na rok 2008
i lata następne.
W dniach 19 - 23 czerwca przewodniczyłam delegacji z Fromborka, która na
zaproszenie Burmistrza Suchej Beskidzkiej wyjechała na święto partnerskiego miasta
Dni Ziemi Suskiej 2008. Radę Miejską reprezentował Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów pan Tomasz Rebell, zaś organizację pozarządową Związek
Emerytów i Rencistów - Prezes tego Związku Pani Krystyna Łukaszuk, radna
ubiegłej kadencji. W święcie Suchej Beskidzkiej uczestniczyliśmy razem z delegacją
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z węgierskiego miasta Jaszbery, również miasta partnerskiego Suchej Beskidzkiej.
W tym miejscu przekazuję serdeczne pozdrowienia od radnych Rady Miejskiej
Suchej Beskidzkiej wszystkim radnym Rady Miejskiej Fromborka. A specjalne
pozdrowienia i drobny upominek od Pana Przewodniczące Rady Miejskiej Suchej
Beskidzkiej Bogusława Ćwiąkały dla naszego Przewodniczącego.
25 czerwca uczestniczyłam w spotkaniu, mającym charakter konsultacji
społecznych, dotyczącym sprzedaży kotłowni z udziałem Burmistrza Ornety,
przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, radnych i mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
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