SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 27 lutego 2009 do 26 marca 2009 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo! Zaproszeni Goście!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 3 zarządzenia w następujących
sprawach:
1. nr 12/09 z 02.03.2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta i Gminy Frombork.
2. nr 13/09 z 02.03.2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55/08 Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork z dnia 31.12.2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności
za przejazdy autobusem gminnym.
3. nr 14/09 z 19.03.2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Frombork za 2008 rok.
Na ogłoszony konkurs na stanowisko urzędnicze - informatyk wpłynęły 3 oferty,
zaś na stanowisko urzędnicze - audytor wpłynęła 1 oferta. Dodam, że była to osoba,
która złożyła ofertę również na stanowisko informatyka.
Na stanowisko urzędnicze - informatyk, Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata,
którym został Pan Damian Krasiński zamieszkały we Fromborku.
Na stanowisko urzędnicze - audytor, Komisja nie wybrała kandydata.
Pierwszy przetarg na sprzedaż kotłowni miejskiej 26 lutego 2009 r. nie przyniósł
rezultatu z powodu braku chętnych nabywców.
Zgodnie z procedurą przygotujemy i ogłosimy drugi przetarg.
20 marca 2009 roku zostało podpisanych 6 aktów notarialnych z nabywcami
gruntów z przeznaczeniem na zabudowę garażową, położonych naprzeciwko
istniejących garaży przy ul. Basztowej.
W wyniku przeprowadzonych pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych:
• 24 marca 2009 r. na sprzedaż 11 nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
nr 4 miasta Frombork - pomiędzy budynkiem Posterunku Policji i ogródkami
działkowymi - z przeznaczeniem na zabudowę garażową w stosunku do
7 nieruchomości ustalono nabywców w osobach:
- Państwa Lilii i Czesława Koczergo zamieszkałych we Fromborku, za cenę
3.946,45 zł netto - 1 nieruchomość.
- księdza Tadeusza Graniczki zamieszkałego we Fromborku, za cenę 3.809,45 zł
netto - 1 nieruchomość.
- Pana Władysława Glinieckiego zamieszkałego w Elblągu - 5 nieruchomości,
za cenę 3.809,45 zł netto za każdą z tych nieruchomości.

•

25 marca 2009 roku zbyto nieruchomość zabudowaną budynkiem hydroforni
w Nowych Sadłukach za cenę 48.957,oo zł. Nabywcą nieruchomości został
Pan Paweł Moskiewicz z Elbląga.

Kontynuujemy realizację projektu „Teraz już wiem!” z programu „Fundusz
Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych” w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W dniach 12 - 14 marca trwały szkolenia ekspertów z Kazlu Rudy
i Fromborka we Fromborku. Z rewizytą przebywał mer Kazlu Rudy Pan Valdas
Merkevičius oraz dyrektorzy Centrum Kultury, Centrum Sportu i Opieki Społecznej.
Przed rozpoczęciem szkolenia uroczyście zostały podpisane stosowne umowy
o współpracy pomiędzy stroną litewską i polską w obecności władz miast partnerskich.
W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Bogdan Jussis. Goście
zwiedzili Wzgórze Katedralne, a także odwiedzili siedziby jednostek samorządu
w mieście i w terenie oraz złożyli wizytę w SP SP ZOZ we Fromborku. W trakcie
spotkania omówiono propozycję współpracy pomiędzy placówkami służby zdrowia
we Fromborku i Kazlu Rudzie.
Informuję Państwa Radnych, że nasze starania o pozyskanie środków na
monitoring przestrzeni publicznej w ramach programu rządowego „Razem
bezpieczniej” zakończyły się sukcesem.
Nasz projekt pod nazwą „FO - Pa” złożony wspólnie z partnerem
Stowarzyszeniem „Fromborski Patrol” otrzymał odpowiednią ilość punktów sytuując
nas na 11 pozycji w kraju na 33 projekty.
18 marca 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Grzegorz
Schetyna zaakceptował trzy projekty zadań publicznych zgłoszone z województwa
warmińsko - mazurskiego do realizacji w 2009 r. w ramach programu „Razem
bezpieczniej”.
Nasz projekt w obszarze - bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu
zamieszkania otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 67.380,00 zł. W ramach
tego projektu sporządzony zostanie raport o bezpieczeństwie poprzedzony badaniami
ankietowymi, projekt również ma za zadanie stworzenie Programu Lokalnego Systemu
Bezpieczeństwa, a w tym programie odegra ważną rolę monitoring przestrzeni
publicznej. Kierownikiem - Koordynatorem został Pan Bogusław Zych.
Szanowni Państwo!
Z dniem 1 marca 2009 r. przekazałam realizację dowozów szkolnych Zespołowi
Szkół. Gimbus służył będzie realizacji obwozów szkolnych zgodnie z wytycznymi
Kuratorium Oświaty oraz wnioskami radnych.
Z dniem 12 marca 2009 roku zostałam powołana w skład Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Braniewie na kadencję 2009 - 2013 przez Starostę Braniewskiego
i w dniu 24 marca uczestniczyłam w pierwszym posiedzeniu tej Rady.
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7 marca 2009 roku w Olsztynie odbyła się XI edycja imprezy Kobieta Sukcesu
pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Prezydenta
Olsztyna oraz Międzynarodowego Forum Kobiet, w której wzięłam udział jako jedna
z laureatek „Złotej Dziesiątki”.
Panie i Panowie Radni!
W swoich sprawozdaniach składanych na Sesjach Rady Miejskiej informuję
Państwa o pracach związanych z przygotowaniami do obchodów 700 - lecia miasta.
Zgodnie z harmonogramem prac przewidywałam zwołanie Komitetu Organizacyjnego
w marcu. Czas jaki założyliśmy na stworzenie ostatecznego kształtu Komitetu
Honorowego i Patronatów oraz efekty prac zespołów i podzespołów przesunie się
do spotkania na kwiecień tego roku. Na dzień dzisiejszy przedstawię Państwu listę
osób, które potwierdziły swój udział w Komitecie Honorowym obchodów
700 - lecia nadania praw miejskich Fromborkowi. Komitetowi przewodniczyć będzie
Pan Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
Patronat Honorowy nad obchodami 700 - lecia sprawował będzie: Wicepremier
i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na którego Pan Premier
Donald Tusk skierował patronat oraz Pan Jacek Protas - Marszałek Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.
Podzespoły i zespoły, jak Państwo pamiętacie, powołane w roku ubiegłym
są strukturą pomocniczą Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700 - lecia. Na swoim
drugim posiedzeniu Komitet Organizacyjny zapozna się z propozycjami
przygotowanymi i wypracowanymi przez nie i zatwierdzi harmonogram przygotowań
obchodów, a ja go Państwu przedstawię. Taki tryb postępowania wydaje mi się
najwłaściwszy, ponieważ jako Przewodnicząca Komitetu Obchodów koordynuję całość
prac.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
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