SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 1 maja 2009 do 28 maja 2009 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 6 zarządzeń w następujących sprawach:
- nr 26/09 z 07.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku zamówień publicznych, w których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,
- nr 27/09 z 07.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
- nr 28/09 z 12.05.2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- nr 29/09 z 15.05.2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,
- nr 30/08 z 20.05.2009 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty,
- nr 31/09 z 27.05.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/09 z 12.05.2009 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
4 maja br. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadań Gminy
Frombork na 2009 r. Komisja konkursowa w składzie:
1. Maria Rogińska
} pracownicy Urzędu
2. Alina Możeluk
3. Urszula Gajowniczek
4. Hanna Turuta
} radni Rady Miejskiej
5. Marek Dziewanowski
przyznała
w
zakresie
poszczególnych
zadań
następującym
stowarzyszeniom
i organizacjom dotacje w wysokościach:
I. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym dotację przyznano:
1. Stowarzyszenie „Fromborski Patrol” - 3.000 zł
II. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin dotację przyznano:
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło we Fromborku
- 1.300 zł
III. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
dotację przyznano:
1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku - 1.500 zł
2. Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Nad Zalewem” - 1.500 zł
IV. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
dotację przyznano:
1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło we Fromborku - 2.000 zł
V. W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dotacje przyznano:

1. Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku - 1.800 zł
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku - 1.600 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku - 1.600 zł
VI. W zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży dotacje przyznano:
1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku - 3.200 zł
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku - 800 zł
2. Klub Sportowy Number One Zalew Frombork - 21.000 zł
Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 39.300 zł.
W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam między innymi:
2 maja - w Święcie Flagi RP, Prawyborach do Europarlamentu Europejskiego. Dziękuję
organizatorom za dobre przygotowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia na rynku fromborskim Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i jego pracownikom.
4 i 9 maja - w święcie strażackim z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz w Jędrychowie, gdzie odbyły się uroczystości gminne.
Ich głównym akcentem była uroczystość poświęcenia wozu bojowego, który wzmocnił Ochotniczą
Straż Pożarną w Jędrychowie zastępując wysłużonego Żuka. Dziękuję Zarządowi Miejsko Gminnemu OSP, Komendantowi Gminnemu OSP, księżom - księdzu Prałatowi Tadeuszowi Graniczce
oraz księdzu Proboszczowi Chodynie, a przede wszystkim druhnom i druhom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jędrychowie za godne przygotowanie tej uroczystości.
W dniach 14 - 15 maja brałam udział w szkoleniu członków Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Miłomłynie.
Zaś w dniach 20 - 21 maja w konferencji „Wioska internetowa” w Serocku wspólnie
z zastępcą skarbnika Panią Teresą Podlasz. Była to okazja do spotkania się i wymiany poglądów
z autorami projektu i partnerami.
Ważnym wydarzeniem w życiu miasta był współorganizowany przez nas Sejmik
Przedkongresowy VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego przypadający w 2010 roku. Sejmik odbył
się 25 maja we Fromborku, a poświęcony był „Dziedzictwu Mikołaja Kopernika a uwarunkowaniom
rozwojowym turystyki we Fromborku.
Wśród organizatorów i współorganizatorów byli:
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
- Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu,
- PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu
oraz:
- Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
- Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
- Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Gdańsku,
- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
Organizatorzy wysłali zaproszenia również do radnych Rady Miejskiej we Fromborku. Część
z Państwa skorzystała z zaproszenia. Sądzę, że poszerzyła swoją wiedzę.
Patronat Honorowy objął nad Sejmikiem Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Pan Jacek Protas.
Na Sejmiku zaistniały nasze przyszłoroczne jubileusze - 700-lecie nadania praw miejskich
i 750-lecie Kapituły Warmińskiej.
Szanowni Państwo!
Wczoraj przypadał Dzień Samorządu Terytorialnego - święta samorządu, samorządowców oraz
pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Na moje ręce wpłynął list od Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który Państwu odczytam:

2

3

Życzenia od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Pana Mariana Podziewskiego Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 700 - lecia Fromborka:
„Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim pracownikom jednostek samorządowych składamy
najserdeczniejsze życzenia pomyślności w gospodarowaniu gminą, powiatem i województwem,
satysfakcji z pracy pro publico bono oraz samych sukcesów w życiu osobistym.
Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski

Wojewoda Warmińsko - Mazurski

Jan Maścianica

Marian Podziewski”

Dołączam się do życzeń Pana Prezydenta, życząc, by nasze działania kumulowały się na
osiągnięcia wytyczonych celów, by energia i zapał szły w dokonania, a nie rozwiały się na dobre
w myśl zasady „im gorzej - tym lepiej”.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 28 maja 2009 r.
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