SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 26 września do 30 października 2008 roku

Wysoka Rado!
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 5 zarządzeń w sprawach
następujących:
1. 44/08 z 30.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.,
2. 45/08 z 03.10.2008 r. w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2009 r.,
3. 46/08 z 15.10.2008 r. w sprawie aktualizacji w 2009 r. opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i gminy
Frombork,
4. 47/08 z 20.10.2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie
Miasta i Gminy Frombork,
5. 48/08 z 27.10.2008 r. w sprawie powołania Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego oraz Członków Komisji Przetargowej do przeprowadzania
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta
i Gminy Frombork.
Skład osobowy Komisji Przetargowej:
Przewodniczący: Bogdan Szczyrba
Zastępca Przewodniczącego: Zenon Niedzwiecki
Członkowie: Teresa Podlasz, Bogusław Zych, Zenon Chomacki (mieszkaniec
miasta i gminy oraz radny Rady Miejskiej).
W omawianym okresie sprzedano na rzecz najemców Państwa Bożeny i Mirosława
Herner lokal mieszkalny w budynku nr 15 we Fromborku przy ul. Kopernika.
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w spotkaniach, naradach,
szkoleniach, jubileuszach, reprezentując miasto i gminę Frombork. Oto niektóre z nich.
28 września w spotkaniu dożynkowym w Jędrychowie, 1 października w spotkaniu
z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w Braniewskim Centrum Kultury,
3 października w uroczystych obchodach 14 rocznicy powstania 9 Brygady Kawalerii
Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie, 11 października w Braniewie
w obchodach 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, w dniach 13 - 14 października
w szkoleniu w Olsztynie zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową

dotyczącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., 16 października
w otwarciu nowego pomieszczenia Klubu Integracji Społecznej we Fromborku,
17 października w jubileuszu 15 - lecia powstania Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 24 października w taktyczno - bojowych
ćwiczeniach przeciwpożarowych (jako obserwator) na obiekcie Szpitala
Psychiatrycznego we Fromborku.
W dniach 7 - 10 października na zaproszenie mera Kazlu Rudy z Litwy
przewodniczyłam trzyosobowej delegacji fromborskiej w składzie: Burmistrz, Zastępca
Burmistrza oraz Sekretarz Gminy. Prowadzone już wcześniej rozmowy zaowocowały
podpisaniem porozumienia pomiędzy naszym Zespołem Szkół a szkołami i przedszkolem
samorządu kazlurudzkiego, przekazane zostały listy intencyjne na temat współpracy
naszych jednostek - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej z ich odpowiednikami w Kazlu Rudzie, a także omówiony
został wniosek o współpracy z samorządem. Wniosek złożyliśmy do Euroregionu Bałtyk
w ramach projektu Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.
Projekt dotyczy zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami Fromborka i Kazlu
Rudy. Głównym celem jest podniesienie operatywności obu samorządów poprzez:
podniesienie kwalifikacji i poszerzenie kompetencji pracowników samorządowych,
służąc lepszej realizacji planów rozwoju lokalnego. Czekamy na rozstrzygnięcie, które
ma nastąpić do 20 listopada br.
14 października obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
skierowałam list z życzeniami do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół, ponieważ
nie mogłam osobiście być obecna na uroczystościach we Fromborku. Tego dnia na
zaproszenie Marszałka Województwa, Wojewody i Starosty elbląskiego wzięłam udział
w spotkaniu pracowników oświaty w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Wręczane były tam odznaczenia państwowe, medale
i nagrody. Z prawdziwą satysfakcją informuję Państwa, że Pani Bożena Szczepanik Dyrektor zespołu Szkół została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję Pani Dyrektor.
Szanowni Państwo!
18 października zgodnie z wolą radnych Rady Miejskiej we Fromborku przygotowaliśmy
wspólnie z Przewodniczącym Rady harmonogram przeglądu mienia komunalnego
we Fromborku. Przegląd się odbył. Wzięło w nim udział 6 radnych oraz 14 pracowników
samorządu i jego jednostek. Obejrzeliśmy: oczyszczalnię ścieków i Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, kotłownię miejską, basen miejski i tereny pod uzdrowisko, Przychodnię
Zdrowia, przybudówkę przy Przychodni, w Klubie Integracji Społecznej odbyło się
spotkanie przy kawie i herbacie, obejrzeliśmy ponadto Przedszkole Zespołu Szkół,
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę. Planowana była też wizyta w Zespole
Szkół, ale została przełożona na inny termin. Dodam, że jest to I etap przeglądu. II etap
przewidziany jest na wiosnę.
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Szanowni Państwo!
28 października została przygotowana na wniosek Społecznej Rady Przychodni
Rejonowej we Fromborku ankieta satysfakcji pacjenta. Ankiety są dostępne w poczekalni
Przychodni oraz w holu Urzędu. Udział w ankiecie jest anonimowy i dobrowolny. Będzie
to materiał do przeanalizowania przez Społeczną Radę Przychodni i kierownictwo
placówki pod kątem jej usprawnienia dla dobra pacjentów.
Tego dnia odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej do spraw 700 - lecia
Fromborka. Zostały omówione następujące sprawy: schemat organizacyjny obchodów
oraz propozycje osobowe wyłonione na podstawie konsultacji społecznych.
Po wyrażeniu zgody osób proponowanych do podzespołów, zespołów i Komitetu
Organizacyjnego przedstawię Radzie składy osobowe na następnej sesji Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 30 października 2008 r.
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