SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 31.01.2009 do 26.02.2009 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo! Zaproszeni Goście!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 5 zarządzeń w następujących
sprawach:
1. nr 7/09 z 03.02.2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze:
informatyk, audytor.
2. nr 8/09 z 03.02.2009 r. w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko urzędnicze: informatyk, audytor w Urzędzie Miasta
i Gminy Frombork.
3. nr 9/09 z 03.02.2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania
czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
4. nr 10/09 z 03.02.2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania
służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
5. nr 11/09 z 10.02.2009 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu
akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
Zostały ogłoszone dwa konkursy:
•
•

na stanowisko informatyk - ½ etatu
na stanowisko audytor - ½ etatu

W ramach ogłoszonego konkursu na stanowiska urzędnicze wpłynęły 3 oferty:
2 oferty na informatyka, 1 oferta na audytora - informatyka. Wszystkie oferty spełniały
wymogi formalne. II etap konkursu odbędzie się 3 marca 2009 roku.
Zorganizowano 15 pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości oznaczonych numerami od 197/4 do 197/18 obręb 4 miasta Fromborka
z przeznaczeniem tych nieruchomości na zabudowę garażową.
W wyniku przeprowadzonych w dniu 17.02.2009 r. przetargów,
sześć nieruchomości oznaczonych jako działki numer 197/9, 197/10, 197/14, 197/15,
197/16, 197/17 zostało zbytych.

Szanowni Państwo!
Rozpoczęliśmy realizację projektu „Teraz już wiem!” realizowanego przez
pracowników Urzędu Miasta i Gminy we współpracy z pracownikami merostwa
w Kazlu Ruda na Litwie. Środki - przypomnę - otrzymaliśmy z Euroregionu Bałtyk.
W dniach 19 - 22 lutego 2009 roku odbyła się pierwsza wizyta „ekspertów”
z Fromborka w Kazlu Ruda. Na spotkaniach obu zespołów polskiego i litewskiego
omówiono tryb i zasady realizacji projektu do sierpnia 2009 roku. Strona fromborska
przedstawiła plany rozwoju gminy pod kątem wyboru wspólnego przedsięwzięcia
do interwencji środków unijnych w ramach strukturalnego programu transgranicznego.
Wstępny wybór z zakresu fromborskiego strony litewskiej to koncepcja nowego
zagospodarowania parku miejskiego z amfiteatrem nad Kanałem Kopernika.
W wyjeździe wzięli udział „eksperci”: Panie i Panowie: Jolanta Kosicka,
Dariusz Barton i Zenon Niedzwiecki oraz Pani Urszula Gajowniczek i Pan Mirosław
Litwin - pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
W lutym 2009 roku uczestniczyłam w wielu spotkaniach m.in.:
- 3 lutego przewodniczyłam spotkaniu Społecznej Rady Przychodni. Rada podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia Porządkowego Regulaminu Przychodni
we Fromborku. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie
Informacji Publicznej,
- 4 lutego wzięłam udział wspólnie z radnym, Panem Tadeuszem Fredem, w Walnym
Zgromadzeniu Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego w Elblągu,
- 8 lutego zaś w zjeździe Morskiego Klubu Żeglarskiego „Dal”, działającego
w strukturach Oddziału PTTK „Ziemia Elbląska” oraz 21 lutego jako delegat Klubu
- w XXI Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej
w Elblągu,
- 13 lutego wzięłam udział w konferencji pt. „Stan i perspektywy rybołówstwa na
Zalewie Wiślanym” na zaproszenie Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego,
zorganizowanej w Braniewie,
- 14 lutego odbyło się uroczyste spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
na którym - w imieniu Kapituły - wręczyłam, wspólnie z Panem Grzegorzem
Nowaczykiem - członkiem Zarządu Województwa - statuetki Wiktorii 2009.
Przypomnę, że w poszczególnych kategoriach Kapituła, którą stanowili laureaci
I edycji Wiktorii 2008, wybrała laureatów II edycji. Są to:
1. Za szczególną troskę o zachowanie dla przyszłych pokoleń skarbów Dziedzictwa
Kulturowego w kategorii OCHRONA ZABYTKÓW: Pan Henryk Szkop
2. Za ocalenie spuścizny dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy
o historii Warmii /skarby z poddasza/ w kategorii KULTURA: Pani Zuzanna
Falińska
3. Za wieloletnie promowanie i propagowanie żeglarstwa na Zalewie Wiślanym
w kategorii SPORT I REKREACJA: Pan Tadeusz Karpowicz
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4. Za tworzenie pozytywnego wizerunku placówek Oświatowych przyjaznych dla
dzieci i młodzieży w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE: Wicedyrektorki
Zespołu Szkół Panie Anna Zakrzewska i Magdalena Hołubowska
5. Za zaangażowanie w rozwój firmy rodzinnej i propagowanie turystyki w kategorii
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Państwo Dobromira i Zygmunt Czarneccy
6. Za szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury gastronomicznej i turystycznej
na terenie Fromborka w kategorii MENADŻER: Państwo Barbara i Ryszard
Chrzanowscy
7. Za szkolenie oraz inspirowanie rolników gminy Frombork do stosowania
nowoczesnych metod gospodarowania na roli w kategorii ROLNICTWO I
LEŚNICTWO: Pani Longina Woelky
8. Za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy
Frombork w kategorii BEZPIECZEŃSTWO: Pan Bogusław Zych
9. Za finansową pomoc dla zdolnej młodzieży z Miasta i Gminy Frombork w kategorii
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: Fromborski Fundusz Stypendialny
10. Za przykładne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz troskę o estetykę
administrowanej posesji w kategorii MIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCH:
Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej ul. Młynarska 1
W tej samej kategorii:
11.
W dowód uznania za działalność na rzecz ochrony przyrody ze szczególnym
uwzględnieniem zaangażowania na rzecz ratowania fromborskich kasztanowców:
Pani Elżbieta Grelewicz
12.
W kategorii PRZYJACIEL FROMBORKA Statuetką „Fromborska Wiktoria”
wyróżnieni zostają:
• Inicjator wielu przedsięwzięć promujących Frombork, sponsor masowych
imprez kulturalnych i sportowych na naszym terenie otwarty, życzliwy
na potrzeby miasta i gminy, Nadleśniczy, Radny Sejmiku Samorządowego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego: Pan Jan Bobek
• Dziennikarz, historyk, Zastępca komendanta „Operacji 1001 Frombork”
przez cały czas jej trwania, Honorowy Obywatel Grodu Kopernika:
Pan Henryk Leśniowski
• Historyk sztuki, autor opracowań dotyczących Fromborka, wieloletni
dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Muzeum
Narodowego w Gdańsku, zawsze wierny i życzliwy dla naszego miasta:
Pan Tadeusz Piaskowski
• Wybitny historyk sztuki, autor wielu opracowań naukowych, eseista
i publicysta, znawca dziejów Warmii i dawnych Prus Wschodnich,
Przewodniczący Rady Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku:
Pan Andrzej Rzempołuch
• Zaangażowany z wielką determinacją na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców Miasta i Gminy szczególnie w okresie sezonu turystycznego
i podczas imprez masowych. Przyjaciel naszego miasta, komendant
Powiatowy Policji: Pan inspektor Grzegorz Sieński
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•

Muzyk, wieloletnia nauczycielka i działaczka kultury w dziedzinie muzyki.
Z wielkim zaangażowaniem i oddaniem przez wiele lat prowadziła
międzynarodowe koncerty organowe we Fromborskiej archikatedrze
oraz upowszechniała muzykę na terenie Miasta i Gminy Frombork:
Pani Teresa Schöenrath

Ten dzień był ważny również dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
Pani Anna Kupferschmit - audytor ISO - wręczyła na moje ręce certyfikat
ISO nr 725/2008 jako dowód, że system zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy
we Fromborku spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie
realizacji zadań własnych i zleconych, służących zaspokajaniu potrzeb
i oczekiwań wspólnoty lokalnej. Ważność certyfikatu to data 10.12.2011 r.
Certyfikat wydała Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja.
Tak jak powiedziałam na uroczystości:
„to dla nas początek drogi, na której dołączyliśmy do grona samorządów
- nielicznego - w kraju, które podjęły to wyzwanie.”
Szanowni Państwo!
20 lutego uczestniczyłam w ważnym wydarzeniu dla naszej społeczności
lokalnej - w jubileuszu 45-lecia Przedszkola we Fromborku. W trakcie
uroczystości odsłonięto tablicę z nowym imieniem placówki - Gwiazdkowe
Wzgórze.
Pani Anna Zakrzewska - Dyrektor Przedszkola i Wicedyrektor Zespołu
Szkół została wyróżniona nagrodą burmistrza.
23 lutego wspólnie z Panią Bożeną Szczepanik - Dyrektorem Zespołu
Szkół we Fromborku - wzięłam udział w Seminarium Oświatowym gmin
miejskich i miejsko - wiejskich w Bartoszycach. W spotkaniu uczestniczyli:
Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Warmińsko
- Mazurskiego. Seminarium poświęcone było zmianom w systemie Oświaty
oraz zakresowi współpracy między Samorządem a Kuratorium Oświaty
w związku ze zmianami w kompetencjach.
Samorząd otrzyma więcej uprawnień, zwiększy się odpowiedzialność
organu prowadzącego m.in. w związku z opiniowaniem i zatwierdzaniem arkusza
organizacyjnego, ale również z odpowiedzialnością za wyniki nauczania, przy
wsparciu merytorycznym Kuratorium Oświaty.
Informowałam Państwa, że składałam wyjaśnienia w Komendzie
Powiatowej Policji w Braniewie w sprawie tzw. mobingu, jaki miał rzekomo
miejsce w Zespole Szkół we Fromborku. Otrzymałam, postanowienie
o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Braniewie wobec
stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

4

Na zakończenie sprawozdania przytoczę list jaki skierował Prezydent
Torunia na moje ręce w związku z zaproszeniem do składu Komitetu
Honorowego 700 - lecia Fromborka.
„Bardzo dziękuję za zaproszenie do Komitetu Honorowego obchodów
700-lecia nadania Fromborkowi praw miejskich. Poczytuję to sobie za gest
sympatii Pani Burmistrz dla miasta rodzinnego Mikołaja Kopernika i godnego
uznania szacunku dla tradycji. Propozycją Pani Burmistrz czuję się
usatysfakcjonowany, wyrażam zatem zgodę na członkostwo w Komitecie
Honorowym tych szczególnych dla Fromborka obchodów jubileuszowych.
Frombork jest rzeczywiście miastem wyjątkowym. Jego mikroskala zawsze
odwoływała się bowiem do spraw uniwersalnych. Można zatem bez żadnej
przesady uznać za prawdziwą jakże uczuciową opinię o Fromborku Ralpha
Giordano, którą zechciała się Pani Burmistrz ze mną podzielić. Dla mieszkańców
Torunia Frombork zawsze będzie jednak miastem związanym z najsłynniejszym
synem naszego miasta, Mikołajem Kopernikiem.
Pani Burmistrz, mieszkańcom Fromborka i Komitetowi Honorowemu
jubileuszu nadania ich praw miejskich życzę odnalezienia w historii Fromborka
inspiracji do nadawania waszej małej Ojczyźnie znamion wyjątkowego piękna.
Z tego obowiązku wywiązały się minione pokolenia obywateli Fromborka,
tak więc z pewnością także współczesne pokolenie podejmie to zadanie z ambicją
i dalekowzrocznością.”
Dodam, że otrzymujemy coraz więcej potwierdzeń. Sądzę, że w przyszłym
miesiącu Komitet Organizacyjny Obchodów 700 - lecia będzie mógł przedstawić
skład Komitetu Honorowego Państwu Radnym.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
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