SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 28 listopada do 18 grudnia 2008 r.

Panie Przewodniczący!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 1 zarządzenie nr 52/08 z 12
grudnia br. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
12 grudnia upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym do
14 tysięcy euro na dwa zadania:
1. letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic, placów i chodników,
2. wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
W wyznaczonym do składania ofert terminie wpłynęły - po jednej ważnej ofercie na
wyżej wymienione zadania. Obie oferty złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe „Copernicus” Sp. z o.o. we Fromborku. Przetarg został
rozstrzygnięty.
W dniach 2 - 4 grudnia br. przewodniczyłam delegacji fromborskiej w czasie
pobytu na Litwie w naszym mieście partnerskim Kazlu Ruda. Pozostali członkowie
delegacji to zastępca burmistrza Pan Mirosław Litwin, kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Janina Jachimowicz oraz dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Pan Henryk Horbacz. Celem wyjazdu było omówienie spraw
technicznych związanych z realizacją (od stycznia 2009) wspólnego polsko - litewskiego
projektu samorządowego oraz podpisanie porozumień pomiędzy naszymi jednostkami
samorządu i ich odpowiednikami w Kazlu Rudzie, a także zapoznanie się
z funkcjonowaniem tych jednostek na Litwie. Cel wyjazdu został osiągnięty.
Spodziewana rewizyta partnerów z Litwy ma odbyć się w styczniu 2009 r.
8 grudnia br. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej w sprawie
przygotowania projektu pod nazwą „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej”
w związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego o zakwalifikowaniu tego
projektu w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013.
Stronami umowy zostało 18 partnerów, a wśród nich przedstawiciele zarządu
województw: pomorskiego i warmińsko - mazurskiego, starostowie, wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci z obu województw oraz Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Marszałek Jan Kozłowski powiedział między innymi, jak duża odpowiedzialność
ciąży na wszystkich partnerach projektu, nawiązał do tradycji muszkieterów - jeden za

wszystkich, wszyscy za jednego. Taką odpowiedzialnością powinni cechować się
wszyscy partnerzy projektu. Dla Fromborka i naszych mieszkańców to duża i realna
szansa rozwoju.
12 grudnia podpisałam wspólnie z zastępcą skarbnika Panią Teresą Podlasz umowę
z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach projektu
„Uczeń na wsi” na wsparcie w zdobyciu wykształcenia przez uczniów
niepełnosprawnych. Kwota dotacji wynosi ponad dwadzieścia tysięcy złotych, dokładnie
20.723,04 zł. Program objął 21 osób.
Uczestniczyłam też w II Konkursie Regionalnych Potraw Wigilijnych
w charakterze jurora na zaproszenie organizatora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.
Zainteresowanie konkursem zdecydowanie wzrosło biorąc pod uwagę, że w ubiegłym
roku zdecydowało się wziąć udział ok. 10 osób, które przygotowały 10 potraw, zaś
w tym roku jury oceniało 22 potrawy. Dodam, wspaniałe potrawy na stół wigilijny.
Konkurs odbył się 12 grudnia w sali Restauracji „Pod Wzgórzem”.
15 grudnia wzięłam udział w posiedzeniu Rady Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku oraz w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych
w Elblągu. Oba posiedzenia poświęcone były podsumowaniu mijającego roku i dyskusji
odnośnie zamierzeń w roku przyszłym.
1 grudnia br. składałam wyjaśnienia w Wojewódzkiej Komendzie Policji
w Olsztynie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie projektów
realizowanych przez miasto i gminę Frombork w roku 2006 pod nazwą: „Utworzenie
Sołeckiego Centrum Kultury w Jędrychowie” i „Utworzenie Sołeckiego Centrum Kultury
dla Wielkiego Wierzna i Nowych Sadłuk”. W dniu 10 grudnia prokurator prowadzący
śledztwo w tej sprawie z ramienia Prokuratury Okręgowej przedstawił mi zarzuty
działania na szkodę miasta i gminy Frombork, polegające na wyłudzeniu zapłaty za
niewykonane przez firmę wykonującą prace budowlano - remontowe, pieniądze w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej. Informuję Państwa radnych, że zarzuty przedstawione
przez Prokuratora uważam za bezpodstawne. I oświadczyłam to prokuratorowi.
17 grudnia składałam wyjaśnienia w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie
w sprawie mobingu, jaki rzekomo miał mieć miejsce w Zespole Szkół.
Moim pracownikom i mnie zależało na podniesieniu jakości świadczonych usług
na rzecz mieszkańców (klientów). Postanowiliśmy przystąpić do wdrożenia Systemu
Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2001.
Przygotowywaliśmy się do tego zadania już od roku 2007, w styczniu tego roku
wydałam zarządzenie, jak Państwo pamiętacie, w sprawie przystąpienia do wdrożenia
Systemu, powołując Pełnomocnika, Administratora oraz Zespół Pilotowy. W lutym
ustanowiona została polityka jakości. Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
we Fromborku zaangażowali zostali we wdrożenie Systemu.
W dniach 9 - 10 grudnia przeprowadzona została procedura auditu przez auditorów
zewnętrznych. Ocenili oni stan wdrożenia systemu zarządzania jakością na podstawie
dokumentacji oraz zbadania norm na poszczególnych stanowiskach. Na spotkaniu
zamykającym auditor wiodący przekazał informację, która ucieszyła wszystkich
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pracowników. Przeszliśmy pomyślnie audit i otrzymamy certyfikat ISO dla urzędów.
Wręczenie przewidziane jest w styczniu 2009 r.
Jeszcze raz gratuluję pracownikom, szczególnie Pani Pełnomocnik do Spraw
Zarządzania Jakością. Dziękuję, że uwierzyliście w siebie i we mnie.
Na zakończenie sprawozdania przekazuję Państwu Radnym życzenia Pana Juliana
Osieckiego Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
skierowane na moje ręce: „Obchodzone co roku Święta Bożego Narodzenia to
wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Niech będą okazją do spotkań w gronie rodzinnym
w pogodnym nastroju, rozmów, odpoczynku i refleksji nad czasem mijającym
i nadchodzącym. Proszę przyjąć moje najlepsze życzenia noworoczne, wielu sukcesów
i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech Nowy 2009 Rok będzie
szczęśliwy dla nas wszystkich.”
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
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