SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 26 lutego 2010 do 25 marca 2010 r.

Pani Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od 26 lutego do 25 marca br.
W tym czasie wprowadziłam 1 zarządzenie nr 11/10 z dnia 17 marca br.
W sprawie przedłoŜenia sprawozdania za rok 2009.
Podpisałam umowę notarialną na sprzedaŜ wszystkich udziałów w prawie
uŜytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 62 obręb 4 miasta
Fromborka na rzecz właścicieli lokali połoŜonych w budynku przy ul. Mickiewicza 3.
Ogłoszono i odbyto 20 przetargów ustnych nieograniczonych na:
2 nieruchomości połoŜone we Fromborku przy ulicy Basztowej na zabudowę
mieszkaniową oraz 18 nieruchomości we Fromborku na Osiedlu Słonecznym na
zabudowę garaŜy.
W wyniku czego sprzedano jedną nieruchomość przy ulicy Basztowej na rzecz
Pani Alicji Doroty Raniszewskiej z Warszawy za cenę sprzedaŜy brutto wynoszącą
55.510 złotych oraz jedną nieruchomość na Osiedlu Słonecznym na rzecz Pani Wioletty
Kubiak zamieszkałej w Biedkowie Osada 10 za cenę sprzedaŜy brutto wynoszącą 3.375
złotych. Pozostałe przetargi nie przyniosły rezultatu.
Rozstrzygnięty został przetarg pisemny nieograniczony na dzierŜawę parkingu
we Fromborku przy ulicy Dworcowej na rzecz Pani Moniki Poszewieckiej z KrzyŜewa,
która w przetargu zaoferowała czynsz dzierŜawy w wysokości 6.000 złotych brutto
w stosunku rocznym.
Odbył się teŜ przetarg pisemny nieograniczony na administrowanie w 2010 roku
miejskim basenem kąpielowym we Fromborku. WaŜną ofertę złoŜyło Przedsiębiorstwo
Handlowo – Produkcyjno – Usługowe „Copernicus” Spółka z o.o.
Rozstrzygnięty teŜ został przetarg na dzierŜawę gruntu o powierzchni 65 m2
połoŜonego na działce nr 28/2 obręb 6 we Fromborku (Plac Górników) na okres od
1 maja do 30 września 2010 r. DzierŜawcą gruntu została Pani Iwona Borowska
z Fromborka, która zaoferowała czynsz dzierŜawny w wysokości 1.757 złotych brutto.
W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam:
26 lutego w Olsztynie w Euro Gali 2010 pod patronatem honorowym Marszałka
Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacka Protas oraz Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego Mariana Podziewskiego, w ramach której rozstrzygnięty został Finał
Plebiscytu „Euro – Gmina – Euro – Partner 2008/2009” województwa warmińsko –
mazurskiego. W obecności Pani Hanny Turuty – radnej Rady Miejskiej we Fromborku
odebrałam statuetkę, którą przyznano miastu Frombork za ochronę zabytków i
kultywowanie tradycji historycznych z rąk Pana Marszałka i Pana Wojewody.
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27 lutego czynnie w Zimowym Marszu Nordic Walking po gminie Frombork
z grupą fromborską z okazji 700-lecia nadania praw miejskich. Było nas 170 osób, nie
tylko z miasta i gminy Frombork. W zakończeniu uczestniczyło dodatkowo około 100
osób. To kolejna impreza rekreacyjna integrująca mieszkańców i przyjezdnych
zaprzyjaźnionych gości organizowana przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,
zorganizowana na piątkę. Kolejna teŜ z kalendarza obchodów jubileuszu 700-lecia
miasta.
3 i 16 marca odbyły się kolejne spotkania grup roboczych w ramach Komitetu
Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu miasta, które miały na celu omówienie zadań
juŜ zrealizowanych oraz przygotowań do wydarzeń w najbliŜszej przyszłości, głównie
przygotowań do uroczystości w maju 2010 roku.
Analizując program obchodów 700-lecia Fromborka w okresie trzech pierwszych
miesięcy 2010 roku Komitet Organizacyjny stwierdził, Ŝe odbyły się one zgodnie
z przyjętymi załoŜeniami. W marcu pozostaje jeszcze do zrealizowania 3 Konkurs
Potraw, Palm i Pisanek Wielkanocnych w Wielkim Wierznie 26 marca, na który
w imieniu organizatorów Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Koła Gospodyń
Wiejskich „Pod Lipami” serdecznie zapraszam. Piątek 26 marca o godzinie 15.
6 marca wzięłam udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej we Fromborku, a następnie przewodniczyłam obradom jury w trakcie
castingu na Annę Schilling i Mikołaja Kopernika. Casting moŜe miał mniejsze wzięcie
wśród kandydatów, natomiast zdecydowanie spełnił się jako działanie promujące
miasto. Jak Państwo wiecie – naszymi ambasadorami będą Pani Kamila Grządziejewska
i Pan Krzysztof Kotowski.
Kolejnym wydarzeniem promującym miasto był I Fromborski Zjazd Krystyn
i BoŜen 13 marca 2010 roku. Przygotowany został przez Komitet Organizacyjny,
któremu miałam zaszczyt przewodniczyć ze środków pozabudŜetowych pozyskanych
od sponsorów. Uczestniczki naszego Zjazdu wystosowały do Krystyn, które zebrały się
na 13 Ogólnopolskim Zjeździe w Szczecinie Ŝyczenia imieninowe. Dostałam
informację, Ŝe zostały one odczytane przez Panią Krystynę Bochenek Wicemarszałek
Senatu RP na Forum Zjazdu. Pozostaję z nadzieją, Ŝe obie imprezy, zarówno casting na
Annę i Mikołaja, jak i Zjazd Krystyn i BoŜen wejdą na stałe, tak jak Dni Fromborka, do
kalendarza imprez na przyszłe lata.
W dniach 8 – 9 marca uczestniczyłam w Kongresie Samorządu Terytorialnego
w Poznaniu, który odbył się w związku z 20-leciem powstania Samorządu
Terytorialnego. 9 marca Samorządowe Forum Kobiet Burmistrzyń, Wójcin i Starostek
zorganizowało i przeprowadziło panel dyskusyjny „Kobiety dla Samorządu – Samorząd
dla kobiet” pod patronatem Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Przyjęłyśmy tam
stanowisko w sprawie udziału kobiet w wyborach samorządowych, które przedstawione
zostało w czasie obrad plenarnych na zakończenie Kongresu. Nasze stanowisko
zakończyłyśmy takim zdaniem: „Demokracja bez kobiet jest demokracją
w 50 procentach”. W trakcie obrad Kongresu spotkałam się z Prezydentem Torunia
Panem Michałem Zaleskim, który potwierdził zorganizowanie i sfinansowanie prezentu
w postaci koncertu w dniu 22 maja – dniu ponownego pochówku Mikołaja Kopernika w
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katedrze fromborskiej. Będzie to prezent Miasta Torunia dla Miasta Fromborka z okazji
Jubileuszu 700-lecia. Koncert odbędzie się tego dnia o godz. 15
w katedrze.
Trwają prace przy modernizacji drogi 504 przez Frombork w obrębie trzech ulic:
Braniewskiej, Kopernika i Elbląskiej. Przez inwestora – Zarząd Dróg Wojewódzkich
zostały przygotowane objazdy – dla cięŜarówek przez teren gminy oraz dla pozostałych
przez miasto.
Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie to stwarza mieszkańcom i przejezdnym
przez miasto. I za te utrudnienia w mieście wszystkich właścicieli dróg w obrębie miast
i gminy przepraszamy.
Na bieŜąco w tej kwestii współpracujemy z wykonawcą Firmą SKANSKA
i Zarządem Dróg Powiatowych. Tempo prac opóźniła długa i cięŜka zima. Nie tylko
w przypadku 504. Dotyczy to równieŜ realizowanych przez nas zadań w ramach prac
interwencyjnych i publicznych. Po świętach uruchamiamy prace publiczne, w ramach
których zatrudnienie podejmie 16 osób, które ukończyło Klub Integracji Społecznej
we Fromborku.
W związku ze zbliŜającymi się Świętami Wielkanocnymi w roku 700-lecia
Fromborka – Świętami Radości w rozkwicie wiosny Ŝyczę Państwu odpoczynku
w gronie rodzinnym, otwartości i Ŝyczliwości na sprawy bliskich, sąsiadów
i znajomych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 25 marca 2010 r.

