SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 26 czerwca 2009 do 24 września 2009 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie obejmującym sprawozdanie wydałam 8 zarządzeń w następujących
sprawach:
1. nr 38/09 z 30.06.2009 r. w sprawie zmian w budŜecie na 2009 r.,
2. nr 39/09 z 30.06.2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) jednostek budŜetowych i zakładów
budŜetowych Gminy Frombork,
3. nr 40/09 z 13.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani
Karoliny Janickiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego,
4. nr 41/09 z 13.07.2009 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania Komisji
Egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,
5. nr 42/09 z 21.07.2009 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy
we Fromborku w 2009 r.,
6. nr 43/09 z 21.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu kończącego słuŜbę przygotowawczą Pana Damiana
Krasińskiego,
7. nr 44/09 z 20.08.2009 r. w sprawie przedłoŜenia sprawozdania z realizacji budŜetu
Gminy Frombork za I półrocze 2009 r.,
8. nr 45/09 z 04.09.2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej
w Sołectwie Baranówka.
W okresie między sesjami podpisałam trzy umowy notarialne na sprzedaŜ
3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Frombork, w tym na sprzedaŜ:
- dwóch lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - lokalu nr 1 połoŜonego
w budynku nr 3 przy ulicy Młynarskiej na rzecz Pani Haliny Kozłowskiej i lokalu
nr 2 połoŜonego w budynku nr 6 przy ulicy Kapelańskiej na rzecz Pani Leonardy
Biluk,
- nieruchomości gruntowej zbytej w drodze przetargu oznaczonej jako działka nr 197/4
obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej na rzecz Państwa Grodeckich,
zam. we Fromborku, za cenę 3.220 zł brutto w celu zabudowy garaŜowej.
Ponadto przekształcono prawo uŜytkowania wieczystego w prawo własności dla
nieruchomości nr 105 obręb 4 Frombork (Pani Paradowska, zam. we Fromborku),

nr 32/4 i 43 obręb 6 Frombork (Pani Chechłowska, zam. w Młynarach) oraz nr 11/3
obręb 7 miasta Fromborka (udziały dla właścicieli lokali w budynku nr 2 przy ulicy
Osiedle Słoneczne).
W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie ogłoszono 10 przetargów
ustnych nieograniczonych, w tym:
- 7 trzecich przetargów na sprzedaŜ 7 nieruchomości połoŜonych we Fromborku przy
ulicy Basztowej z przeznaczeniem tych nieruchomości na zabudowę garaŜową,
- 2 trzecich przetargów na sprzedaŜ 4 nieruchomości połoŜonych we Fromborku przy
ulicy Basztowej z przeznaczeniem tych nieruchomości na zabudowę mieszkaniową,
- 1 drugiego przetargu na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej miejską kotłownią na
biomasę.
Przetargi te nie przyniosły rezultatów.
26 sierpnia br. zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie monitoringu dolnego tarasu miasta Fromborka. Jest to
realizacja projektu „FO - PA” w ramach projektu „Razem bezpieczniej”. Postępowanie
prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie przedmiotowego
zadania wpłynęły 4 oferty spełniające warunki zawarte w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Cena najdroŜszej oferty wynosiła 69.724,22 zł, pozostałe oferty
kolejno: 68.021,95 zł, 51.240,00 zł i 33.687,86 zł.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa WielobranŜowego BIT
Pana Pawła Rukszty z Łobza. Cena wybranej oferty wynosi 33.687,86 zł.
W okresie sprawozdawczym miało miejsce na terenie naszego miasta i gminy
wiele wydarzeń, które są godne wzmianki.
JuŜ 28 czerwca odbyła się inauguracja 42 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej we Fromborku. Koncerty odbywały się we wszystkie niedziele lipca
i sierpnia w Archikatedrze fromborskiej. Prawdziwym wydarzeniem artystycznego
Festiwalu były koncerty 19 lipca z udziałem skrzypka Vadima Brodskiego, któremu
towarzyszył Roman Perucki na organach oraz koncert w czasie VII Dni Fromborka
9 sierpnia, w którym wystąpił Marek Torzewski i Robert Grudzień. W sierpniu:
w dniach 06 - 17 sierpnia miały miejsce IV Warmińskie Spotkania Twórcze, w których
udział wzięło ponad 30 artystów z Polski, Rosji, Niemiec, Hiszpanii w ramach
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Frombork - Braniewo.
Zalew Wiślany stał się bohaterem wydarzeń 1 września 2009 r. w związku
z podpisaniem porozumienia przez premierów Rosji i Polski dotyczącym swobodnej
Ŝeglugi na tym akwenie.
Wcześniej, bo 23 lipca i 18 sierpnia miały miejsce waŜne wydarzenia, właśnie na
Zalewie Wiślanym. 23 lipca odbyła się na statku „Monika” konferencja przygotowana
przez Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, w której uczestniczyli
przedstawiciele samorządów strony polskiej i rosyjskiej. Temat konferencji to:
„Współdziałanie gmin polskich i okręgów rosyjskich w umacnianiu rozwoju lokalnego
na cennych obszarach przyrodniczych przyzalewowych Zalewu Wiślanego oraz
Kaliningradzkiego. W trakcie konferencji zostało podpisane porozumienie o współpracy
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transgranicznej gmin polskich i okręgów rosyjskich pobrzeŜa Zalewu Wiślanego
i Kaliningradzkiego.
Zaś 18 sierpnia, równieŜ na statku „Monika” odbyła się konferencja prasowa
władz samorządu województwa i Fromborka z udziałem Konsula RP w Kaliningradzie
Pani Aliny Kalinowskiej, w której uczestniczyli dziennikarze rosyjscy i polscy. Wizyta
studyjna dziennikarzy rosyjskich na Warmii i Mazurach odbyła się z inicjatywy Pani
Konsul, zaś gospodarzem całości wizyty był Marszałek Województwa.
11 września br. helikopter Błękitny TVN 24 nadawał bezpośrednią relację dla tej
stacji telewizyjnej o duŜej oglądalności z Fromborka o wypłynięciu 4 polskich jachtów
z Klubów śeglarskich Elbląga i Fromborka przez Zalew Wiślany do Kaliningradu na
zaproszenie strony rosyjskiej.
14 sierpnia w Mariampolu na Litwie odbyła się konferencja podsumowująca nasz
wspólny projekt „Teraz juŜ wiem!”. Ujmuję to w sprawozdaniu sygnalizacyjnie, gdyŜ
w programie dzisiejszej sesji jest przewidziana prezentacja projektu, którą przedstawi
Pan Dariusz Barton.
W dniach 20 - 23 sierpnia w Międzynarodowym Roku Astronomii odbył się na
Górze śurawiej we Fromborku XIII Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii.
Byliśmy współgospodarzem XIII OZMY, który zgromadził ok. 140 uczestników z całej
Polski.
27 i 28 sierpnia uczestniczyłam w obradach członkiń Kobiecego Forum
Samorządowego w Warszawie.
1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół
we Fromborku, na której poinformowałam uczestników obecnych na uroczystości
o powierzeniu funkcji dyrektora Zespołu Szkół Pani BoŜenie Szczepanik na lata 2009 2014.
5 września uczestniczyłam w otwarciu 52 Międzynarodowych Regat śeglarskich
„Fromborska Jesień”, 6 września w podsumowaniu i zakończeniu III Rajdu
Warmińskiego - Quadowiady Braniewskiej nad Zalewem Wiślanym. Miasto i Gmina
Frombork była współorganizatorem obu imprez.
13 września spotkałam się z fromborskimi seniorami z okazji ich święta - Dnia
Seniora.
16 września odbyła się patriotyczna uroczystość przygotowana wzorcowo przez
Zespół Szkół we Fromborku oraz Nadleśnictwo Zaporowo posadzenia Katyńskich
Dębów Pamięci, upamiętniających 4 bohaterów rozstrzelanych w 1940 roku przez
NKWD.
Dęby posadzone zostały przy tablicy upamiętniającej Polaków, którzy zginęli na
róŜnych frontach róŜnych wojen. Tablica została odsłonięta w czasie obchodów Święta
Niepodległości w listopadzie 2004 r. Pięć lat później posadzenie dębów wzmocniło to
miejsce jako miejsce pamięci... Zaszczytem dla mnie, gospodarza, było posadzenie
dębu dla uhonorowania pamięci majora Bolesława Eggersa. Wspomagał mnie w tym
zadaniu Pan Generał Andrzej Danielewski - Dowódca 9 Brygady Kawalerii Pancernej
w Braniewie. Otrzymaliśmy stosowny Certyfikat. Uroczystość została przygotowana
w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia”,
którego organizatorami są burmistrz oraz Rada Miasta i Gminy Radzymin wraz
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z pozostałymi partnerami, zaś patronat honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej.
Szanowni Państwo!
2 lipca 2009 r. wpłynęło pismo od Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
informujące, Ŝe Miasto i Gmina Frombork została przyjęta na członka zwyczajnego
Stowarzyszenia „Dom Warmiński” uchwałą nr 41/2009 z 22 czerwca br.
W sprawozdaniu burmistrza z czerwca br. informowałam Państwa o rozpoczętej
kontroli NajwyŜszej Izby Kontroli. W okresie od 1 czerwca do 24 lipca br.
przeprowadziła ona kontrolę w zakresie „Zapewnienia uczniom bezpiecznych
warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjów”. NIK pozytywnie oceniła
wywiązywanie się przez Gminę z obowiązku bezpłatnego dowozu uczniów. Zaleciła
objęcie wszystkich uprawnionych niepełnosprawnych uczniów bezpłatnym transportem
oraz rozwaŜenie skrócenia czasu dojazdu i oczekiwanie uczniów na zajęcia i powrót do
domu.
Od 17 września br. Wojewoda prowadzi kontrolę problemową w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie oceny realizacji zadań w zakresie
świadczeń rodzinnych. Kontrola ma trwać do końca września br.
Szanowni Państwo!
W swoim sprawozdaniu wykorzystam teŜ moŜliwość prezentacji wizualnej, by
móc pokazać Państwu realizację niektórych wybranych zagadnień.
W tym zadaniu wspierać mnie będzie Pan Damian Krasiński. Prezentacja
w grupach tematycznych:
1. Projekt wioski internetowej, adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę
w Bogdanach. Otwarcie nastąpiło 01.08.2009 r.
2. Przekazanie samochodu dla OSP w Wielkim Wierznie - 19.07.2009 r. Przekazanie
samochodu dla OSP w Jędrychowie - 09.05.2009 r.
3. Remonty budynków i chodników na terenie miasta i gminy:
- budynek Rynek 4;
- w trakcie remontu jest budynek komunalny w Roninie;
- został wykonany zbiornik bezodpływowy przy budynku komunalnym w Wielkim
Wierznie;
- zakupiony został stół do ping - ponga w Biedkowie Osada;
- remontowane są chodniki przy ulicach powiatowych: Katedralnej, Mickiewicza,
Kapelańskiej oraz poprawiane są niektóre fragmenty przy innych ulicach; zadanie
realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Braniewie;
- została wyremontowana droga do Drewnowa;
- postawiona została wiata przystankowa w sołectwie Baranówka.
4. W dniach 7 - 9 sierpnia odbyły się VII Dni Fromborka. Oto kilka migawek z ich
przebiegu. Koszty Dni Fromborka - 28.215,42 zł poniesione przez Urząd Miasta i
Gminy, sponsorzy (pienięŜnie i rzeczowo) - 22.700,00 zł.
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5. Odbyły się teŜ uroczystości wręczenia medali za długoletnie poŜycie małŜeńskie
parom z terenu miasta i gminy Frombork 3 lipca oraz 9 września we Fromborku oraz
Drewnowie i Biedkowie.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 24 września 2009 r.
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