SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 25 września 2009 do 29 października 2009 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie obejmuje okres od 25 września do 29 października 2009 r. W tym
czasie wydałam 8 zarządzeń w następujących sprawach:
1 - nr 46/09 z 28.09.2009 r. w sprawie zmiany w Księdze Jakości edycja „B”,
2 - nr 47/09 z 30.09.2009 r. w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów
planistycznych do projektu budŜetu gminy Frombork na 2010 r.,
3 - nr 48/09 z 30.09.2009 r. w sprawie zmian w budŜecie na 2009 r.,
4 - nr 49/09 z 06.10.2009 r. w sprawie powołania rzeczoznawców z terenu Miasta
i Gminy Frombork do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu
Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz
oraz sprzętu,
5 - nr 50/09 z 07.10.2009 r. w sprawie wyboru sołtysa i wyborów uzupełniających do
Rady Sołeckiej w sołectwie Biedkowo
(na sołtysa wybrano panią Barbarę Kulynycz, zaś do Rady Sołeckiej pana Józefa
Poznańskiego),
6 - nr 51/09 z 14.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia powodziowego,
7 - nr 52/09 z 14.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego,
8 - nr 53/09 z 15.10.2009 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego.
W okresie tym ogłoszono 4 przetargi ustne nieograniczone, w tym:
- jeden pierwszy przetarg na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej na działce nr 11/2
w mieście Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne z przeznaczeniem tej
nieruchomości na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- dwa czwarte przetargi na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej na działkach nr 22/1
i 23/2 oraz 24/2 i 197/1 w mieście Fromborku przy ulicy Basztowej
z przeznaczeniem tych nieruchomości na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- jeden trzeci przetarg na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej miejską kotłownią na
biomasę we Fromborku.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 11/2 obręb 7 miasta Fromborka przy ul. Osiedle Słoneczne z przeznaczeniem
na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną został Pan Grzegorz Jankowiak
Przedsiębiorstwo Budowlane w Elblągu za cenę 123.588,00 złotych brutto.
Pozostałe przetargi nie przyniosły rezultatów.

Szanowni Państwo!
29 września br. wzięłam udział w podsumowaniu I etapu projektu systemowego
pt. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork”,
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało przygotowane przez kierownictwo projektu
oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku. Udział w nim
wzięła I grupa 16 benificjentek. Rozmowy z uczestniczkami projektu utwierdziły mnie
w przekonaniu, Ŝe było warto. Dziękuję Pani Janinie Jachimowicz - kierownikowi
MGOPS oraz paniom realizującym projekt za jego sprawną realizację.
Przypomnę, Ŝe realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu, a zakończyła
we wrześniu br. Udział w nim wzięło 16 pań, z którymi zawarto kontrakty socjalne
i skierowano do Klubu Integracji Społecznej.
Tam właśnie odbywały się zajęcia z psychologiem, pedagogiem i doradcą
zawodowym, z kaŜdym specjalistą raz w tygodniu 4 godz. dziennie. Były to spotkania
grupowe i indywidualne. W miesiącu czerwcu zorganizowano spotkanie przy ognisku.
Ponadto w miesiącu lipcu odbyły się warsztaty pt. Piękna i Aktywna”, zorganizowane
w ramach usług szkoleniowych przez Instytut Badawczo - Szkoleniowy z siedzibą
w Olsztynie. Były to spotkania z wizaŜystą, stylistą i dietetykiem. W miesiącach
sierpniu i wrześniu odbywały się spotkania z pielęgniarką środowiskową. Przez cały
okres projektu prowadzone były warsztaty obsługi komputera i korzystania z internetu,
15 benificjentek pracowało w ramach prac społeczno - uŜytecznych zorganizowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
WyŜej wymienione działania miały na celu zaktywizowanie społeczne
i zawodowe osób bezrobotnych (świadczeniobiorców pomocy społecznej) poprzez ich
przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, wzmocnienie poczucia wartości
i wiary we własne siły, zdobycia wiedzy na temat pełnienia ról społecznych, w tym
wychowawczych.
BudŜet projektu na 2009 rok to koszt ogółem 130.790,00 zł, w tym wkład własny
14.396,16 zł.
1 października uczestniczyłam w II konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia
Seniora, która odbyła się w Braniewskim Centrum Kultury. Jej motto brzmi: „Nie
bójmy się jesieni Ŝycia - moŜe być urok w niej”. W ramach spotkania rozstrzygnięty
został konkurs na najaktywniejszego seniora 2009 - „Nieprzeciętni”. Kapituła
uhonorowała tytułem „Nieprzeciętna 2009” Panią Irenę Kaczmarek z PienięŜna.
W gronie nominowanych znalazła się fromborŜanka Pani Krystyna Łukaszuk Przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Fromborku.
Na zaproszenie dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej generała Andrzeja
Danielewskiego wzięłam udział w Święcie Brygady w 15 rocznicę jej powstania
- 2 października w Braniewie. 4 października w Jędrychowie odbyło się spotkanie
doŜynkowe rolników.
14 października uczestniczyłam w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
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14 października zapisał się teŜ jako dzień, w którym Zalew Wiślany zagroził
miastu w związku z tzw. cofką wód w stronę lądu. Stąd zarządzenia w związku
z wprowadzeniem pogotowia, a później alarmu powodziowego we Fromborku. Silny
wiatr łamał równieŜ drzewa i powodował utrudnienia w ruchu. Dzięki dobrej
organizacji słuŜb Urzędu, zaangaŜowaniu pracowników i druhów z Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych z Fromborka, Jędrychowa i Wielkiego Wierzna budynki w okolicach
portu zostały zabezpieczane workami z piaskiem. Najtrudniejsza sytuacja była na
posesji p. Piotra Kaszy, gdzie woda przerwała umocnienia i zalała teren. Dzięki druhom
z OSP wyrwa została zabezpieczona. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas w tych
działaniach, przedsiębiorstwom z terenu Fromborka, Starostwu Powiatowemu oraz
pozostałym. W działaniach udział wzięło 25 druhów z OSP naszego terenu, wspierało
ich 8 pracowników interwencyjnych oraz pracownicy urzędu i naszych jednostek.
21 października odbyło się I robocze posiedzenie Komitetu Honorowego
obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Fromborkowi w Sali konferencyjnej
urzędu.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komitetu - Pan Marian Podziewski
Wojewoda Warmińsko - Mazurski. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 % składu
Komitetu osobiście, bądź w osobach swoich przedstawicieli oraz część Komitetu
Organizacyjnego.
Komitet Honorowy zaaprobował Program Obchodów 700-lecia Fromborka,
proponując dodatkowe elementy. Potwierdzono gotowość słuŜb mundurowych wojska,
straŜy poŜarnej i policji do wsparcia logistycznego przedsięwzięć w 2010 r.
Z aprobatą uczestników spotkania spotkała się propozycja zgłoszona przeze mnie
dotycząca reaktywowania platformy współpracy miast kopernikowskich oraz pomysłu
dotyczącego organizowania Zjazdu Pań noszących imię Anna we Fromborku jako
wydarzenia, które pozostałyby po roku 700-lecia i odbywałyby się corocznie.
W dniach 22-25 października br. brałam udział w wyjeździe studyjnym na
Mierzeję Kurońską na Litwie. Celem tej wizyty było poznanie organizacji i pracy
miasta Nida oraz gospodarowania terenami turystycznymi na cennych obszarach
przyrodniczych w części litewskiej. Wyjazd został zorganizowany przez Komunalny
Związek Gmin Nadzalewowych w ramach projektu pod nazwą „Nadzalewowa
ekoturystyka wspólną sprawą” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W trakcie
wizyty obejrzeliśmy wiele ciekawych rozwiązań zagospodarowania terenów
nadzalewowych, często bardzo oryginalnych i przystających do naszych realiów.
28 października (wczoraj) wzięłam udział we Fromborku w podpisaniu
partnerstwa Gminy Frombork i Gminy Tolkmicko oraz społeczności lokalnych
z miejscowościami powiatu braniewskiego i elbląskiego, czyli Pogrodzia, Aniołowa,
Kadyn, Suchacza, Kamionka, Łęcz, Narusy, Wielkiego Wierzna, Jędrychowa
i Fromborka.
Partnerstwo realizowane będzie w ramach programu, na który złoŜy się realizacja
3 projektów:
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1. Wieś aktywna w kaŜdym CAL-u - partnerstwo na rzecz integracji mieszkańców
Gminy Tolkmicko oraz Gminy Frombork z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
2. Wioski z k(l)asą z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
3. Wieś tematyczna - pomysł na lokalną aktywność i pracę z Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych.
Uczetniczyłam teŜ w otwarciu seminarium „Obszary wiejskie w województwie
warmińsko - mazurskim - w jakim kierunku?”, które wczoraj odbywało się we
Fromborku w Restauracji „Pod Wzgórzem” i dziś odbywają się w Hotelu Kadyny
Country Club w Kadynach. Zostało zorganizowane przez Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWiP) wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Szanowni Państwo!
Składam gratulacje zespołowi, który przygotował projekt pn. „Nasze
przedszkole, moja szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 535.880 zł przy
wkładzie własnym Gminy Frombork 11.000 złotych. Czas realizacji projektu to
dwa lata.
Gratuluję koordynatorowi projektu Pani Annie Zakrzewskiej,
wicedyrektorce Zespołu Szkół oraz Panu Dariuszowi Bartonowi, inspektorowi
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
Realizacja tego projektu znacznie zwiększy zasoby finansowe, kadrowe
i rzeczowe przedszkola samorządowego „Gwiazdkowe Wzgórze”.
W zaawansowanej fazie realizacji jest projekt Fo-Pa w ramach programu
„Razem bezpieczniej”. Trwa montaŜ kamer do monitoringu miasta.
Zakończony został projekt „Teraz juŜ wiem!”. Dokumenty zostały złoŜone
w Euroregionie Bałtyk. Czekamy na rozliczenie projektu.
10 listopada (we wtorek) o godz. 17.00 w przeddzień Święta
Niepodległości w katedrze odbędzie się uroczysta msza, po niej przemarsz pod
miejsce pamięci u stóp Wzgórza, gdzie odbędzie się Apel Poległych. Zapraszam
Państwa do udziału w tej patriotycznej uroczystości.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 29 października 2009
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