SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady
od 27 czerwca do 25 września 2008 roku

Wysoka Rado!
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 10 zarządzeń dotyczących spraw
następujących:
1. 34/08 z 30.06.2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.
2. 35/08 z 07.07.2008 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2008 r. opłat
przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub
nabrzeża portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz
ustalenie rozliczenia się inkasenta oraz ustalenia rozliczenia się inkasenta
z pobranych opłat przystaniowych,
3. 36/08 z 07.07.2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta i Gminy we Fromborku,
4. 37/08 z 07.07.2008 r. zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia
do stosowania Księgę Jakości Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku,
5. 38/08 z 17.07.2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Księgę Jakości
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku,
6. 39/08 z 18.07.2008 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt na
budowę kanalizacji na odcinku Narusa - Frombork,
7. 40/08 z 11.08.2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
8. 41/08 z 11.08.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko urzędnicze - zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
9. 42/08 z 18.08.2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania za I półrocze 2008 r.
10.43/08 z 08.09.2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości za wynajem
i odpłatności za przejazdy autobusem gminnym.
W minionym okresie przeprowadzono jeden konkurs na stanowisko urzędnicze
- Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Fromborku. W ustalonym
terminie wpłynęły 3 oferty. Wszystkie spełniły wymogi formalne. W wyniku II etapu
konkursu na ww. stanowisko kandydatem została Pani Barbara Chomacka.
Sprzedano następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy
Frombork na rzecz:

1. najemców (cztery lokale mieszkalne położone w budynkach mieszkalnych
we Fromborku) przy ul. Kopernika 15 - Państwu Skowrońskim, przy ul. ZHP 1
- Państwu Ilgert, na Osiedlu Słonecznym 6 - Panu Marchewce, oraz na Osiedlu
Słonecznym 10 - Panu Masalskiemu,
2. oraz na rzecz Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku nieruchomość
gruntową, położoną na działce nr 132/13 o powierzchni 88 m² obręb
nr 6 Fromborka przy ul. Katedralnej.
W okresie sprawozdawczym ogłoszono oraz rozstrzygnięto następujące przetargi
ustne nieograniczone:
1. na najem dwóch budynków użytkowych o powierzchni 510,10 m² na cele
magazynowe położone na działce nr 123/4 w miejscowości Nowe Sadłuki za cenę
czynszu w wysokości 280,00 złotych plus podatek VAT 22 % od tej ceny
w stosunku miesięcznym. Najemcami zostali Pan Mariusz Sadzewicz i Pan Józef
Sadzewicz, obaj zamieszkali w miejscowości Wielkie Wierzno,
2. za dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 0,9989 ha obręb nr 7 miasta
Fromborka za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 2,70 kwintala żyta w stosunku
miesięcznym. Dzierżawcą został Pan Tomasz Zawadzki zamieszkały
we Fromborku,
3. nie został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych nr 66/1,
66/2 i 66/3 o ogólnej powierzchni 0,1657 ha położonych w Jędrychowie,
4. 14 maja 2008 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na dobudowę do
istniejącego budynku Zespołu Szkół - pomieszczeń szatni. Ogłoszenie zostało
zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu i Biuletynie
Zamówień Publicznych w Warszawie. Termin składania ofert 6 czerwca 2008 r.
godz. 10.00. Wpłynęła 1 ważna oferta Przedsiębiorstwa PPHiU „COPERNICUS”
we Fromborku, zaoferowana cena brutto 161.615,49 zł. Zadanie to zostało
zrealizowane.

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!
Zakupiliśmy pojemniki do segregacji odpadów stałych. Jest to 11 kompletów po trzy
pojemniki w zestawie (papier, szkło i plastyk) oraz trzy pojemniki na odpady
niebezpieczne (zużyte baterie). Koszt zakupu brutto 24.536,64 zł.
Przygotowywane są odrębne miejsca (utwardzone podłoże) do ustawienia
pojemników na terenie miasta.
W okresie sprawozdawczym korzystając z zatrudnienia pracowników w ramach
interwencji i prac publicznych, przeprowadziliśmy remonty budynków komunalnych
przy ul. Elbląskiej 6 i 9 (2 budynki), przy ul. Mickiewicza 1 i ul. Rybackiej
we Fromborku. Przeprowadzone zostały bądź jeszcze trwają prace remontowe
w jednostkach samorządu.
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Odbył się remont bieżący drogi gminnej do Drewnowa, który spowodował, że jest
ona przejezdna. Mieszkańcy Narusy doczekali się poprawienia stanu bezpieczeństwa
drogi wojewódzkiej 504 w obrębie swojej miejscowości. Wybudowano dwie zatoczki
autobusowe oraz położono chodnik. Chodnik został wydłużony dzięki inicjatywie
radnego Pana Zenona Chomackiego i Sołtysa Pana Tadeusza Salitry, zaś Burmistrzowi
Fromborka udało się przekonać Zarząd Dróg Wojewódzkich, że warto pomóc
mieszkańcom. Złożyliśmy stosowne podziękowania. Pochwalić chcę również inicjatywę
mieszkańców za posadzenie kwiatów i ich pielęgnację.
Okres pomiędzy sesjami Rady był bogaty w różne wydarzenia i uroczystości,
w których brałam udział. Wspomnę tu o niektórych z nich:
- 29 czerwca uroczysta inauguracja 41 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej we Fromborku i 31 sierpnia jego zakończenie, połączone z podsumowaniem
projektu zrealizowanego przez Szpital Fromborski „Muzyka lekarstwem dla duszy”,
- 5 lipca uroczystość 60 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie,
- 23 sierpnia 60 - lecie powstania ogrodów działkowych połączonych z Dniem
Działkowca we Fromborku,
Otwarcie wystaw:
- 4 lipca w Szpitalu św. Ducha na wystawie rzeźby Waldemara Cichonia
na zaproszenie Muzeum Mikołaja Kopernika,
- 6 lipca w otwarciu wystawy „Strachy polne w malarstwie Floriana Kohuta”
w Wieży Wodnej Państwa Czarneckich na zaproszenie Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
- 13 września zakończenie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w ramach
III Warmińskich Spotkań Twórczych, których jesteśmy współorganizatorami. Ten Plener
odbył się, po raz pierwszy we Fromborku. W sobotę 27 września o godz. 17.00
w Braniewskim Centrum Kultury odbędzie się Wystawa Poplenerowa. Organizatorzy
zapraszają chętnych.
Uroczystości:
- 24 lipca Święto Policji w Braniewie,
- 1 września inauguracja roku szkolnego w naszym Zespole Szkół oraz
w powiatowej inauguracji z udziałem Marszałka Województwa w Braniewie,
- 12 września Święto 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu
- i ślubowanie klas pierwszych we Fromborku.
Z wizytami roboczymi we Fromborku przybywali 25 lipca Pan Grzegorz Nowaczyk
członek Zarządu województwa warmińsko - mazurskiego oraz 8 sierpnia Pan Marian
Podziewski Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
W dniach 8 - 10 sierpnia odbyły się Dni Fromborka. W ciągu tych trzech dni
odwiedziło Frombork bardzo dużo mieszkańców spoza naszego terenu, a wśród nich
Honorowi Obywatele i delegacje miast partnerskich - Sucha Beskidzka i Kazlu Ruda
z Litwy.
Wspomnę tylko o spektaklach Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu: „Policja”
Sławomira Mrożka oraz „Cafe Sax” - piosenki Agnieszki Osieckiej; po raz pierwszy
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występujących u nas zespołach folklorystycznych, które przyjechały z miast partnerskich
oraz o spektaklu „Śpieszmy się kochać ludzi...” w katedrze fromborskiej. Ważne też było
spotkanie robocze z Honorowymi Obywatelami Fromborka 9 sierpnia w sali
konferencyjnej Urzędu, które prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Bogdan
Jussis. Jak również podpisanie porozumienia o współpracy z samorządem Kazlu Ruda na
Litwie 9 sierpnia na rynku fromborskim. Zostały wręczone podziękowania imienne za
pomoc w realizacji Dni Fromborka - raz jeszcze dziękuję wszystkim bez których
realizacja święta miasta nie byłaby możliwa.
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Już po Dniach Fromborka
otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Mera Kazlu Rudy Česlovasa Pečkysa 20.08. br.
(w czerwcu podpisywał list intencyjny we Fromborku reprezentując swoje miasto),
zaś na początku września (03.09.) zmarła żona Burmistrza naszego miasta partnerskiego
Sucha Beskidzka - Halina Lichosyt.
13 września zmarł Pan Henryk Puchalski, zasłużony mieszkaniec i działacz
samorządowy.
UCZCIJMY ICH PAMIĘĆ CHWILĄ CISZY.....
W dniach 4 - 7 września przewodniczyłam delegacji Fromborka w obchodach święta
Kazlu Rudy na Litwie.
W skład delegacji weszli oprócz przewodniczącej delegacji - Zastępca Burmistrza
- Pan Mirosław Litwin, Skarbnik Gminy - Pani Ewa Semków, Przewodniczący Rady
Miejskiej - Pan Bogdan Jussis oraz Dyrektor Zespołu Szkół - Pani Bożena Szczepanik.
Pan Przewodniczący w ostatniej chwili z przyczyn od niego niezależnych musiał
zrezygnować z wyjazdu.
W święcie miasta uczestniczyliśmy w gronie pozostałych delegacji z miast
partnerskich - z Kazlu Rudy, z Niemiec, z Ukrainy i Polski.
Zostałam upoważniona do przekazania serdecznych pozdrowień od samorządu
Kazlu Rudy - Radnych Rady miasta Kazlu Ruda - Wam Szanowni Państwo Radni Rady
Miejskiej we Fromborku.
Po śmierci Mera w Kazlu Rudzie wybrano jego następcę - został nim Valdas
Markevicius, dotychczasowy Zastępca Mera (reprezentował Kazlu Rudę w czasie
Dni Fromborka ).

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska

Frombork, 25 września 2008 r.
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