SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 29 maja 2009 do 25 czerwca 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 32/09 z 28.05.2009 r. w sprawie uniewaŜnienia zmian w budŜecie na 2009 r. dokonanych
zarządzeniem nr 29/09 z dnia 15.05.2009 r.,
- nr 33/09 z 29.05.2009 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu,
- nr 34/09 z 01.06.2009 r. w sprawie ustalenia w 2009 r. cen biletów wstępu na miejski basen
kąpielowy połoŜony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Frombork,
- nr 35/09 z 01.06.2009 r. w sprawie zmian w zarządzeniu nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy
Frombork z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji zapewnienia
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku okularów korygujących,
- nr 36/09 z 01.06.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
- nr 37/09 z 15.06.2009 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2009 r. opłat
przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeŜa portu
we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenia terminów rozliczenia się
inkasenta z pobranych opłat przystaniowych.
W wyniku przeprowadzonych drugich przetargów ustnych nieograniczonych:
2 czerwca br. zostały sprzedane 2 nieruchomości gruntowe nr 23/1 oraz 23/3 i 24/1 (połączone
w jedną nieruchomość) z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zwartą na rzecz
Pana Adama Gutkowskiego, Firma BOB z Braniewa za cenę 42.578 zł brutto za kaŜdą z tych dwóch
nieruchomości, połoŜonych przy ul. Basztowej we Fromborku.
W tym dniu sprzedano teŜ nieruchomość zabudowaną budynkiem hydroforni w Bogdanach za cenę
19.700 złotych. Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Anna i Tomasz Janiccy z Bogdan.
3 czerwca br. zostały sprzedane 4 nieruchomości połoŜone w obrębie nr 4 miasta Fromborka
(pomiędzy Posterunkiem Policji i ogródkami działkowymi z przeznaczeniem na zabudowę garaŜową,
w tym: nr 23/1 i 23/5 na rzecz Pana Adama Gutkowskiego - Firma BOB w Braniewie - oraz
nieruchomość nr 23/6 i 23/7 na rzecz Pani Małgorzaty Grzebalskiej z Elbląga za kwotę 4.647,53
złotych brutto kaŜda.
Z powodu braku chętnych nabywców nie odbyły się przetargi na sprzedaŜ 2 nieruchomości nr 22/1
i 23/2 oraz 24/2 i 197/1 obręb nr 4 Fromborka z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową przy
ul. Basztowej.
RównieŜ z powodu braku chętnych najemców nie odbyto przetargu na najem nieruchomości
zabudowanej połoŜonej na działce nr 4/2 obręb 6 Fromborka (były punkt Informacji Turystycznej przy
ul. Portowej).
8 czerwca podpisałam akt notarialny z nabywcami dwóch nieruchomości gruntowych z Państwem Haliną i Wojciechem Chybińskimi - z przeznaczeniem na zabudowę garaŜową,
połoŜonych naprzeciwko istniejących garaŜy przy ul. Basztowej.
Szanowni Państwo!
3 czerwca rozpoczęła się kontrola realizacji dowozów szkolnych prowadzona przez inspektora
NajwyŜszej Izby Kontroli. Będzie ona trwała do 24 lipca br.

7 czerwca br. odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Przebiegły w naszych
3 obwodach bez zakłóceń. Dziękuję członkom Obwodowych Komisji Wyborczych za pracę,
szczególnie dziękuję Paniom: Alinie MoŜeluk - pełnomocnikowi burmistrza do spraw wyborów oraz
Barbarze Chomackiej - zastępcy kierownika USC.
Łączna liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 579 osób, co stanowi
17,87 % wyborców uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła: teren miasta 23,08 %, teren gminy - 5,75 %, obręb szpitala - 24,41 %.
1. Łączna liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 9 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
RP wyniosła - 214.
2. Łączna liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy wyniosła - 115.
3. Łączna liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość wyniosła - 89.
4. Łączna liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe wyniosła - 25. (zał. nr 1 i 1a)
4 czerwca odbyła się Konferencja Regionalna w Elblągu, przed Kongresem Kobiet pod hasłem
„Kobiety dla Polski - Polska dla kobiet. 20 lat transformacji”. Gościem specjalnym Konferencji była
Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Zostałam zaproszona przez organizatorkę tej konferencji
Panią Jadwigę Król do udziału w panelu „Kobiety w samorządach i organizacjach pozarządowych”.
Zacytuję krótki fragment swojej wypowiedzi na konferencji:
„Mówi się, Ŝe kobiety zmieniają obyczaje na lepsze. Ale tak naprawdę słuchamy męskich
opinii. ZMIEŃMY TO! MY KOBIETY - powinniśmy wspierać się nawzajem: wspierać te aktywne,
startujące w róŜnych wyborach, na róŜne funkcje. UwaŜam, Ŝe powinna wreszcie zaistnieć solidarność
kobiet - 20 lat po transformacji ustrojowej - dobrze rozumiana kobieca solidarność, polegająca na
udzielaniu wzajemnego wsparcia - bez zawiści i zazdrości!”
Kongres Kobiet Polskich odbył się w dniach 20 - 21 czerwca w Sali Kongresowej
w Warszawie. W Kongresie udział wzięły dwie nasze mieszkanki - Pani Julianna Niedzwiecka - radna
Rady Miejskiej oraz Pani Krystyna Łukaszuk - Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
radna ubiegłej kadencji. Panie pojechały z grupą kobiet elbląskich. (zał. nr 2)
9 czerwca uczestniczyłam wspólnie z radnym Tadeuszem Fredem w Walnym Zgromadzeniu
Związku Gmin Zlewni Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego w Elblągu.
W dniach 19 - 21 czerwca na zaproszenie burmistrza Suchej Beskidzkiej delegacja
z Fromborka brała udział w Dniach Ziemi Suskiej, święcie miasta partnerskiego. Przewodniczyłam
delegacji w składzie: Zbigniew Kędziora - zastępca burmistrza, Bogdan Jussis - przewodniczący Rady
Miejskiej, dyrektor SPSP ZOZ, Alina MoŜeluk - referent ds. obsługi Rady, Małgorzata Janewicz sekretarz Zarządu OSP we Fromborku, pracownik MGOPS.
W trakcie wizyty został podpisany list intencyjny o współpracy dwóch jednostek OSP
w Suchej Beskidzkiej z OSP we Fromborku, m. in. dotyczącej druŜyn młodzieŜowych.
Szanowni Państwo!
W czerwcu kontynuowaliśmy prace związane z remontami budynków komunalnych
mieszkaniowych i gospodarczych. Trwają prace związane z oczyszczaniem rowów odwadniających
w mieście, czyściliśmy równieŜ Kanał Kopernika, w sołectwach rozpoczęliśmy wykaszanie,
w Biedkowie zamontowano stół do ping - ponga, zamówiony został przystanek do Baranówki,
rozpoczęła pracę równiarka na drogach gminnych. Prace na razie zostały przerwane ze względów
atmosferycznych, jest za mokro, trwają prace rozbiórkowe stodoły w Roninie.
Realizujemy we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych wymianę nawierzchni chodników
ul. Katedralnej. Ulica ta jest drogą powiatową i wizytówką naszego miasta. Nasi pracownicy
interwencyjni realizują to zadanie z materiałów właściciela drogi. Będziemy odzyskanym materiałem
z tej ulicy remontować najgorsze odcinki chodników na Dolnym Tarasie miasta.
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Problemem nie tylko samorządu fromborskiego jest wzrost zadłuŜenia mieszkań komunalnych.
Od kilku lat prowadzimy monitoring zaległości, prowadzimy rozmowy, kierujemy sprawy do sądu.
Niestety, nie wszyscy lokatorzy, traktują powaŜnie nasze wezwania. Od ubiegłego tygodnia mój
zastępca wraz z pracownikiem Referatu Finansów rozpoczęli rozmowy z najtrudniejszymi lokatorami.
Rozmowy będą kontynuowane.
Szanowni Państwo!
W związku z nasilającą się wraz z rozpoczęciem sezonu ilością zapytań o teren w centrum
miasta przy ulicach: Pocztowej, Kościelnej i Kopernika. Zapytań przesyłanych pocztą elektroniczną
przez odwiedzających miasto turystów, jak i mieszkańców zdecydowaliśmy o ustawieniu dwóch tablic
informujących o tym, Ŝe są to prywatne działki budowlane. Rozpoczęliśmy przygotowania do procesu
scalenia tego terenu.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w maju br. Pani radna Halina Rycio - przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady zakwestionowała bycie przez burmistrza pracownikiem samorządowym.
Dlatego teŜ - obawiając się, Ŝe być moŜe burmistrz Fromborka naleŜy do innej kategorii zawodowej,
moŜe jest górnikiem, a moŜe hutnikiem, zwróciłam się o opinię do Kancelarii Prawnej.
Z opinii tej, przywołującej stosowne artykuły ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych, wynika, Ŝe ustawodawca wyraźnie i w sposób jednoznaczny określa, Ŝe wójt,
burmistrz lub prezydent miasta jest pracownikiem samorządowym. Odetchnęłam z ulgą... (zał. nr 3)
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie terytorialnym burmistrz (wiadomo juŜ, Ŝe
pracownik samorządowy) jako jednoosobowy zarząd przedstawia radnym na sesjach Rady
sprawozdania ze swojej pracy. Przedstawienie tej informacji jest wymogiem ustawowym, a nie
chwaleniem się burmistrza.
Zadania zaś nałoŜone na burmistrza realizuję przy pomocy swoich współpracowników,
pracowników Urzędu oraz jednostek samorządowych.
Na zakończenie - otrzymacie Państwo Magazyn Elbląski, w którym umieszczone zostały
materiały o Fromborku. Z pewnością poszerzą Państwa wiedzę, z którą zapewne podzielicie się
z mieszkańcami.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
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Załącznik nr 1 do sprawozdania burmistrza z 25.06.2009 r.
Gmina Frombork
informacja o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
1. Łączna liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła - 3 240.
2. Łączna liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła - 579, co stanowi
17,87 % łącznej liczby wyborców uprawnionych do głosowania.
 Łączna liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 9 – Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP wyniosła – 214.
 Łączna liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy wyniosła – 115.
 Łączna liczba głosów oddanych na listę nr 10 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
wyniosła – 89.
 Łączna liczba głosów oddanych na listę nr 2 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe wyniosła – 25.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we
Fromborku (cały teren miasta Fromborka):
1. liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła - 2036,
2. liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła - 470, co stanowi 23,08 %
liczby wyborców uprawnionych do głosowania w obwodzie (14,51 % łącznej liczby
wyborców uprawnionych do głosowania w gminie),
 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 9 – Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP wyniosła – 190,
 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy wyniosła – 98,
 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 10 – Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość wyniosła – 70.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Urzędzie miasta i Gminy we Fromborku (cały teren
gminy Frombork):
1. liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła - 991,
2. liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła - 57, co stanowi 5,75 %
liczby wyborców uprawnionych do głosowania w obwodzie (1,76 % łącznej liczby wyborców
uprawnionych do głosowania w gminie).
 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 2 – Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe wyniosła – 25,
 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy wyniosła – 10,
 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 9 – Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP wyniosła – 9.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w SPSPZOZ we Fromborku (obręb szpitala):
1. liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła - 213,
2. liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła - 52, co stanowi 24,41 %
liczby wyborców uprawionych do głosowania
w obwodzie
 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 10 – Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość wyniosła – 19,
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 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 9 – Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP wyniosła – 15,
 liczba głosów waŜnych oddanych na listę nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy wyniosła – 7.

Przygotowała:
Alina MoŜeluk
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