SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 19 grudnia 2008 do 30 stycznia 2009 r.

Pani Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 10 zarządzeń w następujących
sprawach:
- nr 53/08 z 18.12.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia
komunalnego,
- nr 54/08 z 31.12.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr
pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej,
- nr 55/08 z 31.12.2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za przejazdy autobusem
gminnym,
- nr 56/08 z 31.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok,
- nr 1/09 z 05.01.2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego,
- nr 2/09 z 05.01.2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w jednostkach
organizacyjnych Gminy Frombork na rok 2009,
- nr 3/09 z 07.01.2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta
i Gminy Frombork na rok 2009 oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie,
- nr 4/09 z 07.01.2009 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji obowiązku
zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku okularów
korygujących wzrok,
- nr 5/09 z 14.01.2009 r. w sprawie planowania i realizacji pozamilitarnych
przygotowań na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2009 r.,
- nr 6/09 z 14.01.2009 r. w sprawie planowania i realizacji zadań w zakresie
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork
w 2009 r.
W okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemców dwa lokale
mieszkalne:
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 2 we Fromborku przy ul. Mickiewicza
na rzecz najemcy - Pani Ireny Bumażnik,
- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 9 w Jędrychowie na rzecz Państwa
Renaty i Alfreda Gajek.
W okresie przedświątecznym uczestniczyłam w wielu spotkaniach opłatkowych.
Między innymi 19 grudnia wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej złożyliśmy
życzenia świąteczne i noworoczne mieszkańcom miasta i gminy Frombork, którzy
przybyli - już po raz siódmy - na Rynek fromborski. Po raz pierwszy w spotkaniu

wigilijnym uczestniczyli goście z Litwy - przedstawiciele oświaty kazlurudzkiej na
zaproszenie Zespołu Szkół.
20 grudnia wzięłam udział w spotkaniu opłatkowym w Wielkim Wierznie na
zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Lipami”. Panie z KGW przygotowały
spotkanie dla Seniorów na szóstkę.
29 grudnia uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Ochotniczych
Straży Pożarnych w Braniewie.
30 grudnia wzięłam udział w sesji Rady Miejskiej.
W dniach 7 i 21 stycznia przewodniczyłam spotkaniom Społecznej Rady
Przychodni we Fromborku.
12 stycznia brałam udział w posiedzeniu Kapituły Wiktorii I edycji. Na spotkaniu
członkowie Kapituły wyłonili kandydatów II edycji Wiktorii we wszystkich 11
kategoriach: 1. ochrona zabytków, 2. kultura, 3. sport i rekreacja, 4. oświata
i wychowanie, 5. przedsiębiorczość, 6. menadżer, 7. rolnictwo i leśnictwo,
8. bezpieczeństwo, 9. organizacje pozarządowe, 10. mieszkańcy dla siebie i innych,
11. przyjaciel Fromborka.
Przypomnę, że członkami Kapituły są laureaci I edycji Wiktorii. Uroczystość
wręczenia laureatom Wiktorii 2009 odbędzie się 14 lutego br. w Sali konferencyjnej
Urzędu. Na spotkaniu tym wręczony też zostanie Certyfikat ISO dla pracowników
Urzędu. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tej uroczystości.
19 stycznia br. ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia
Fromborka. Komitet Organizacyjny składa się z 20 osób i będzie koordynował
wszystkie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem obchodów.
Przedstawię skład Komitetu:
1. Przewodnicząca - Krystyna Lewańska
2. Zastępca ds. organizacyjnych - Mirosław Litwin
3. Zastępca ds. programowych - Bogdan Jussis
4. Jerzy Chrabąszcz
5. ks. prałat Tadeusz Graniczka
6. Magdalena Hołubowska
7. Henryk Horbacz
8. Jacek Iwulski
9. Dorota Jeżowska - Olszewska
10. Zbigniew Kędziora
11. Kazimierz Kubiak
12. Henryk Leśniowski
13. Magda Pilska - Piotrowska
14. Ewa Rymarska
15. Jadwiga Semków
16. Bożena Szczepanik
17. Henryk Szkop
18. Zbigniew Wiernasz
19. Agnieszka Wrońska
20. Jan Zieliński
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21 stycznia 2009 r. wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku złożył
ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba - Metropolita Warmiński. Była to pierwsza oficjalna
wizyta metropolity warmińskiego w historii samorządu fromborskiego. W trakcie
spotkania omówione zostały sprawy bieżące funkcjonowania samorządu - miasta
i gminy oraz przygotowania do obchodów ważnych rocznic w 2010 roku:
- 700-lecia nadania praw miejskich Fromborkowi,
- 750-lecie Kapituły Warmińskiej,
- 500-lecie przyjazdu na stałe do Fromborka Mikołaja Kopernika.
Ksiądz arcybiskup wyraził swoje zadowolenie, że główny akcent obchodów 700lecia miasta będzie miał miejsce w ostatniej dekadzie maja, gdyż Konferencja
Episkopatu i główne uroczystości 750-lecia kapituły wraz z uroczystym pochówkiem
kanonika Mikołaja odbędą się w czerwcu.
Ksiądz arcybiskup zadeklarował też swój udział w składzie Komitetu
Honorowego Obchodów 700-lecia naszego miasta.
Na zakończenie swojego sprawozdania mam dwie dobre wiadomości. Jedna
dotyczy Honorowych Obywateli Fromborka. Na wniosek złożony w trakcie spotkania
Rady Muzeum przeze mnie (jeszcze w roku ubiegłym) i przesłanym w ślad piśmie do
Muzeum Dyrektor Henryk Szkop poinformował mnie, że wydał stosowne zarządzenie
dotyczące bezpłatnego wstępu do obiektów muzealnych przez Honorowych Obywateli
Fromborka.
Druga dotyczy naszych mieszkańców korzystających z usług Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dobiegł końca remont pomieszczeń Ośrodka
(pozostała jeszcze tzw. kosmetyka). Jego efektem jest - po oddaniu części pomieszczeń
Urzędu - 6 pomieszczeń Ośrodka, a tym samym zapewnienie lepszych warunków
obsługi mieszkańców oraz pracy pracowników. Przypomnę, iż dotychczas MGOPS
zajmował trzy pomieszczenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
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