SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 31 października do 25 listopada 2008 r.

Panie Przewodniczący!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 3 zarządzenia:
1. 49/08 z 04.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.,
2. 50/08 z 13.11.2008 r. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2009 r.,
3. 51/08 z 18.11.2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Frombork.
W minionym okresie został przeprowadzony jeden przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości oznaczonych jako działki nr 138 i 140/2 obręb Krzyżewo
o powierzchni 46,81 ha z przeznaczeniem na pozysk trzciny.
Dzierżawcą nieruchomości zostało Ekologiczne Gospodarstwo Rolne należące do
Pana Romana Putały z Józefowa. Dzierżawca uiszczać będzie czynsz w kwocie 6.200
złotych za jeden sezon pozysku trzciny.
W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w obchodach Święta Niepodległości
we Fromborku 11 listopada.
14 listopada brałam udział w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Euroregionu
Bałtyk w Elblągu.
21 listopada spotkałam się z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej z okazji ich święta. Jest to Dzień Pracownika Socjalnego oraz
Międzynarodowy Dzień Życzliwości.
24 listopada wzięłam udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Po raz
pierwszy powiat braniewski ustąpił pierwszego miejsca w województwie powiatowi
bartoszyckiemu, gdyż stopa bezrobocia we wrześniu w naszym powiecie wynosiła
28,4 % (bartoszycki 29,2 %). W Mieście i Gminie Frombork stopa bezrobocia wynosiła
22,84 % wg stanu na październik br.
Uczestniczyłam w spotkaniach Komitetu Organizacyjnego HOF, zespołów
i podzespołów w związku z przygotowywaniem obchodów 700-lecia Fromborka.
15 listopada ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Honorowych Obywateli
Fromborka z czasów Operacji 1001 Frombork na czele z przewodniczącym druhem
Jerzym Chrabąszczem z Elbląga. W dniach 18, 19 i 20 listopada zebrali się członkowie
Zespołów i Podzespołów, by się ukonstytuować.
Zupełnym przypadkiem zapewne był fakt, że w dniu 20 listopada zebrał się Zespół
ds. dokumentowania historii i tego dnia w witrynie internetowej ukazał się artykuł Ewy
Korolczuk „Dziesięć włosów Kopernika”, potwierdzający, że szczątki znalezione

w katedrze fromborskiej należą do Mikołaja Kopernika. „To wielkie wydarzenie dla
Fromborka i Warmii, gdzie żył i pracował Kopernik”... Cytuję za autorką artykułu.
Minął półmetek kadencji... Koniec roku będzie dobrym momentem, by dokonać
podsumowania naszej wspólnej pracy.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
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