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

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie obejmuje okres od 27 listopada do 30 grudnia 2009 r. W tym czasie
wprowadzonych zostało 7 zarządzeń w następujących sprawach:
1 - nr 57/09 z 24.11.2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork,
2 - nr 58/09 z 25.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego,
3 - nr 59/09 z 07.12.2009 r. w sprawie zmian w budŜecie na 2009 r.,
4 - nr 60/09 z 10.12.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
5 - nr 61/09 z 15.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miasta i Gminy we
Fromborku - Edycja B,
6 - nr 62/09 z 15.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 39/07 Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork z dnia 20.08.2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej
oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych,
7 - nr 63/09 z 15.12.2009 r. w sprawie powołania Biura Projektu „Nasze przedszkole, moja szansa”.
Zgodnie z wydanym zarządzeniem nr 60/09 powołałam Komisję Konkursową
w składzie: Maria Rogińska - Przewodnicząca Komisji oraz członkowie: Barbara Chomacka, Alina
MoŜeluk, Bogdan Jussis. Komisja Konkursowa przeprowadziła I etap konkursu 16 grudnia br. Do
I etapu przystąpiło 14 kandydatów. Do II etapu, który odbył się 21 grudnia przystąpiło 12 kandydatów.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds. obsługi Rady zatrudniona zostanie Pani
Agnieszka Nawrot - Kopycińska, zamieszkała w Braniewie.
W okresie sprawozdawczym sprzedano w drodze przetargu na rzecz Pani Małgorzaty
Urbanowicz zamieszkałej w Braniewie oraz Pana Grzegorza Syty zamieszkałego w Andrychowie
nieruchomość oznaczoną jako działka nr 43/5 o powierzchni 0,0570 ha obręb 7 miasta Fromborka,
przy budynku Przedszkola, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną za cenę
36.748 złotych brutto.
Ogłoszonych zostało 18 przetargów na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem
na zabudowę garaŜową we Fromborku na Osiedlu Słonecznym. Na razie nie dały one rezultatów
z powodu braku chętnych nabywców na te nieruchomości. Pomimo wcześniejszych wielu zapytań
o taką moŜliwość.
W dniach 27 - 30 listopada br. na zaproszenie burmistrza miejscowości Bad Iburg Pana Drago
Juraka delegacja z Fromborka w składzie: Burmistrz Fromborka, Skarbnik Gminy i Przewodniczący
Rady Miejskiej udała się do Niemiec. Uczestniczyliśmy tam w uroczystościach rozpoczynającego się
adwentu. Odbyliśmy teŜ spotkanie w Ratuszu na temat partnerstwa obu miast. Bad Iburg to
uzdrowisko, małe miasteczko z bogatą historią z górującym na Wzgórzu zamkiem biskupim, liczące
ok. 12 tysięcy mieszkańców. Miasto załoŜone w XI wieku przez biskupa Beno I było rezydencją
ksiąŜąt biskupów Osnabrück. LeŜy w powiecie Osnabrück. Zostało uzdrowiskiem w 1967 r. Od tego
roku miasto Iburg zmieniło nazwę na Bad Iburg.
2 grudnia w godzinach popołudniowych odbył się pokaz koncepcji oświetlenia Wzgórza
Katedralnego we Fromborku przy udziale części mieszkańców. Uczestniczące w nim strony: świecka
i kościelna wniosły stosowne uwagi, na zakończenie podpisano protokół uzgodnień. Próba terenowa
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przeprowadzona została w oparciu o produkty firmy ES - SYSTEM S.A. Podczas pokazu
wykorzystano energooszczędne oprawy oświetleniowe ze źródłami światła o podwyŜszonym
współczynniku Ra oraz o róŜnorodnym kącie rozsyłu światła. Uwzględniona została iluminacja brył
poszczególnych obiektów - wieŜy, dachów, łuków pod względem gradacji natęŜenia i barwy światła.
6 grudnia w niedzielne przedpołudnie odbył się Marsz Mikołajkowy, który zgromadził wielu
mieszkańców Fromborka oraz fromborskich sołectw, a takŜe mieszkańców Braniewa - około 130
osób. NiezaleŜnie od wieku uczestnicy mieli na sobie elementy mikołajkowe. Pracownikom Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury dziękuję za dobre przygotowanie logistyczne i pomysł imprezy,
uczestnikom gratuluję dobrej kondycji. Dopisała teŜ pogoda i humory.
14 grudnia wzięłam udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka „Zalew Wiślany” w Braniewie, zaś 15 grudnia w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin
Zlewni Wód Jeziora DruŜna i Zalewu Wiślanego w Elblągu razem z Panem Tadeuszem Fredem radnym Rady Miejskiej.
16 grudnia w Olsztynie w Urzędzie Marszałkowskim razem z Panią Ewą Rymarską Skarbnikiem Gminy podpisałam umowę o dofinansowanie zadań realizowanych przez partnerstwo
Projektu „Pętla śuławska - rozwój turystyki wodnej” z terenu naszego województwa. Wzięłyśmy teŜ
udział w konferencji poświęconej podsumowaniu wdraŜania Regionalnego programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
Tradycyjnie juŜ w grudniu odbywają się spotkania opłatkowe, wzięłam udział w spotkaniu
wigilijnym 17 grudnia w Powiatowym Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”, 19 grudnia w Wigilii na
fromborskim rynku, 20 grudnia w spotkaniu w Sołeckim Centrum Kultury w Jędrychowie oraz
21 grudnia w spotkaniu opłatkowym Zespołu „Warmianki” w Klubie Seniora oraz w uroczystym
Wieczorze Wigilijnym w Zespole Szkół we Fromborku. Były to piękne jasełka i wspaniały kiermasz
ozdób świątecznych.
Trwają cały czas prace nad przygotowaniem i realizacją zadań związanych z 700-leciem
Fromborka. Odbywają się spotkania Komitetu Organizacyjnego oraz grup tematycznych. Zostały
przygotowane koperty z logo 700-lecia, w nich rezesłaliśmy karty świąteczne, równieŜ specjalnie
wydane - otrzymaliście je Państwo przed świętami.
Ukazał się sygnujący Jubileusz Miasta - bon kolekcjonerski. Otrzymacie go Państwo Radni
i Sołtysi w upominku noworocznym. Uzyskaliśmy patronat medialny Regionalnego Ośrodka Telewizji
Publicznej w Olsztynie nad wybranymi przedsięwzięciami w roku 2010.
Szanowni Państwo!
Otrzymaliśmy bardzo duŜą ilość ciepłych, serdecznych Ŝyczeń z okazji Świąt oraz Nowego
Roku. Część z nich zdobi tradycyjnie choinkę.
Spora ilość Ŝyczeń dotyczyła Nowego 2010 Roku - Roku 700-lecia Fromborka.
Ja równieŜ Ŝyczę duŜo inspiracji i sił do poŜytecznego działania w ROKU JUBILEUSZU NA
RZECZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY. Dziękuję wszystkim, którzy wspomagali nas
w realizacji zadań samorządu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 30 grudnia 2009 r.

