SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 27 marca 2009 do 30 kwietnia 2009 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo! Szanowni Mieszkańcy!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 11 zarządzeń w następujących
sprawach:
- nr 15/09 z 27.03.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2009 r.
- nr 16/09 z 31.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
- nr 17/09 z 31.03.2009 r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza Miasta
i Gminy Frombork
- nr 18/09 z 15.04.2009 r. w sprawie przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji we Fromborku za 2008 r.
- nr 19/08 z 15.04.2009 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy
za 2008 r.
- nr 20/09 z 15.04.2009 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury we Fromborku za 2008 r.
- nr 21/09 z 15.04.2009 r. w sprawie przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Frombork za 2008 r.
- nr 22/09 z 15.04.2009 r. w sprawie przyjęcia bilansu samodzielnego Publicznego
zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa we Fromborku za 2008 r.
- nr 23/09 z 15.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku
- nr 24/09 z 15.04.2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta i Gminy we Fromborku.
- nr 25/09 z 28.04.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru
ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych.
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork
w 2009 r. Ogłoszenie zamieszczono w prasie, Biuletynie informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń urzędu. Termin składania ofert upłynął dnia 27 kwietnia 2009 r.
28 kwietnia 2009 r. powołano Komisję Konkursową w składzie:
1. Maria Rogińska – przewodnicząca
2. Alina Możeluk – sekretarz
3. Urszula Gajowniczek – członek
4. Hanna Turuta – członek
5. Marek Dziewanowski – członek

Podpisałam umowy notarialne na sprzedaż 11 nieruchomości stanowiących własność
Miasta i Gminy Frombork, w tym na sprzedaż:
1 - trzech lokali mieszkalnych na rzecz najemców:
- nr 7 w budynku 1a przy ulicy Młynarskiej na rzecz Państwa Chapko,
- nr 8 w budynku nr 1 przy ulicy ZHP na rzecz Pani Nowickiej,
- nr 8 w budynku nr 10 w Biedkowie Osada na rzecz Państwa Poznańskich,
2 - nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (była hydrofornia) położonej
w miejscowości Nowe Sadłuki na rzecz Pana Pawła Moskiewicza z Elbląga,
3 - siedmiu nieruchomości na zabudowę garażową położonych przy Posterunku Policji
we Fromborku, w tym po 1 nieruchomości na rzecz Państwa Koczergo i ks. Tadeusza
Graniczka oraz 5 nieruchomości na rzecz Pana Glinieckiego z Elbląga.
W okresie, jaki minął od marcowej sesji Rady Miejskiej, przeprowadzono 12
przetargów ustnych nieograniczonych, w tym:
- 9 drugich przetargów na sprzedaż 9 nieruchomości we Fromborku przy ulicy
Basztowej z przeznaczeniem tych nieruchomości na zabudowę garażową.
W ich wyniku 2 nieruchomości nabyli Państwo Chybińscy oraz 1 nieruchomość
Państwo Grodeccy. Pozostałe 6 nie przyniosły rezultatów.
- 1 przetarg na dzierżawę części gruntu we Fromborku przy Wieży Wodnej, w wyniku
którego dzierżawcami zostali Państwo Borowscy z Fromborka.
- 1 przetarg na dzierżawę parkingu we Fromborku przy ulicy Dworcowej, w wyniku
którego dzierżawcą został Pan Szymanowski z Fromborka.
- 1 przetarg na administrowanie miejskim basenem kąpielowym we Fromborku nie
przyniósł rezultatu.
Uczestniczyłam też w wielu spotkaniach, które odbywały się w tym okresie.
Między innymi:
- 28 marca w sobotę w uroczystościach Międzynarodowego Dnia Teatru, które odbyły
się w Elblągu w Teatrze im. Aleksandra Sewruka,
- 3 kwietnia w zakończeniu Konkursu palm, pisanek i potraw wielkanocnych
w Wielkim Wierznie zorganizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
- 8 kwietnia prowadziłam spotkanie Społecznej Rady Przychodni Rejonowej we
Fromborku oraz wzięłam udział w spotkaniu Stowarzyszenia „Fromborski Patrol”,
- 16 kwietnia w spotkaniu z parlamentarzystami województwa warmińsko mazurskiego zorganizowanym w Olsztynie przez Związek Gmin Warmińsko Mazurskich,
- 23 kwietnia spotkałam się z mieszkańcami Wielkiego Wierzna i Nowych Sadłuk,
- 28 kwietnia wzięłam udział w posiedzeniu Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku.
31 marca 2009 r. pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę wiceburmistrza, Pana
Mirosława Litwina. Z dniem 1 kwietnia rozpoczął pracę Pan Zbigniew Kędziora,
którego na stanowisko zastępcy burmistrza powołałam zarządzeniem nr 17. Pan
Zbigniew Kędziora - do chwili powołania - pracował w Starostwie Powiatowym
w Braniewie.
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Zakupiliśmy używany samochód pożarniczy marki DAF za kwotę 35.000 złotych
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie. Tym samym wycofamy
z eksploatacji ostatniego Żuka, jaki został w strukturach naszej straży. Samochód
oficjalnie przekazany zostanie 9 maja na uroczystościach święta strażackiego
w Jędrychowie.
Przygotowując odpowiedź na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej we
Fromborku z 26 marca br. dokonaliśmy analizy zgodności wypłat dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli z Regulaminem określającym ich wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania. Z analizy wynika, że dodatki motywacyjne
w Zespole Szkół wypłacane były w wysokościach niezgodnych z Regulaminem,
w wyniku czego doszło do przekroczeń planu wydatków. W konsekwencji
wystosujemy do Dyrektora Zespołu Szkół pismo z informacją o wynikach analizy,
jak również szczegółową instrukcją, jak należy planować i dostosowywać plan na
wypłatę dodatków motywacyjnych, by ich wypłata zgodna była z Regulaminem.
Nasze ubiegłoroczne starania o pozyskanie środków w ramach projektu wiosek
internetowych zaowocowały podpisaniem umowy na realizację tego zadania
w Bogdanach.
Umowę podpisaliśmy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i partnerem: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
OPTOLAND S.A. z siedzibą w Warszawie.
Pomieszczenia w Bogdanach spełniały warunki projektu. Obiekt, który był
pomieszczeniem po kotłowni zamieniony zostaje - po remoncie w świetlicę wiejską która zostanie wyposażona w 11 stanowisk komputerowych z całym oporządzeniem
i umeblowaniem. Nad jej funkcjonowaniem czuwał będzie zatrudniony pracownik.
Po naszej stronie leżą koszty remontu pomieszczenia, które wynoszą ok. 26.000
złotych, zaś pozyskany sprzęt i wyposażenie to 140.000 zł.
Biorąc pod uwagę potrzeby środowiska Sołectwa Bogdany jest to bardzo
korzystna umowa partnerska.
Informacje zawarte w sprawozdaniu są jednocześnie odpowiedzią na
stwierdzenie, jakie padło na jednej z Komisji Rady - że nic się nie robi dla Sołectw.
Dla burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy ważni są wszyscy
mieszkańcy. Jestem też przeciwnikiem dzielenia na miasto i wieś. Bo wizytówką jest
i Frombork, i wszystkie 11 sołectw wokół.
Ale Szanowni Państwo! W roku 2010 Frombork obchodził będzie swój jubileusz
- jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich.
Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego 700-lecia odbyło się 25 kwietnia.
Między innymi omówiono propozycje przebiegu obchodów i uszczegółowiono ich
harmonogram. Po jego dopracowaniu przedstawię Państwu szczegółowy w odrębnym
materiale.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 30 kwietnia 2009 r.
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