SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
OD 30 KWIETNIA DO 27 MAJA 2010 r.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie obejmuje okres od 30 kwietnia do 27 maja 2010 roku. W tym czasie
wprowadziłam 2 zarządzenia:
- Nr 20/10 z 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia w 2010 roku biletów wstępu na miejski basen
kąpielowy położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka,
- Nr 21/10 z 24 maja 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
umorzeń lub rozłożono spłaty na raty.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
1/ lokalu nr 2 położonego w budynku użytkowym na działce oznaczonej według ewidencji gruntów
numerem 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej (tzw. Przybudówka).
Nabywcami zostali Państwo Anna i Wojciech Myszka zamieszkali w Bogdanach oraz Państwo
Jadwiga i Józef Szpakowscy zamieszkali we Fromborku za cenę sprzedaży 170.419 złotych brutto.
2/ nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17/1 o
powierzchni 0,0708 ha położonej w obrębie nr 2 miasta Fromborka.
Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Lilianna i Stanisław Mudrykowie zamieszkali we
Fromborku za cenę sprzedaży w wysokości 26.322 złotych brutto.
14 maja 2010 roku ogłoszone zostały dwa przetargi związane z naszą inwestycją budowy
kanalizacji oraz modernizacji stacji uzdatniania wody:
1/ Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego w wysokości jednego miliona dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy
pięćdziesięciu dziewięciu złotych. Termin składania ofert upływa z dniem 14 czerwca 2010 roku.
Przeznaczenie kredytu jest zgodne z uchwałą Rady Miejskiej o numerze XXXIX/251/10 z 25 lutego
2010 roku.
2/ Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania pod nazwą „Rozbudowa stacji
uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami Narusa - Frombork” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Termin składania ofert upływa z dniem 31 maja
2010 roku.
Celem inwestycji jest:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku, w tym:
- wykonanie technologii uzdatniania wody oraz instalacji sanitarnych w budynku stacji i sieci
deszczowej,
- modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku stacji,
- montaż dwóch zbiorników retencyjnych wraz z wykonaniem fundamentów,
- wymiana rozdzielni głównej RG oraz instalacje wewnętrzne modernizowanej stacji uzdatniania
wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami Narusa Frombork, w tym:
- kanalizacja grawitacyjna,
- kanalizacja tłoczna,
- 2 pompownie ścieków,
- przyłącza kanalizacyjne.

Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym brałam udział w różnego rodzaju spotkaniach i
uroczystościach z racji sprawowania urzędu burmistrza. W dniach 3 i 4 maja w obchodach Dnia
Strażaka we Fromborku i Braniewie. 5 maja w otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy
Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku w Kanonii Matki Boskiej Wniebowziętej we
Fromborku. Zaś 6 i 9 maja w niezwykłym wydarzeniu, które działo się we Fromborku – Biegu 700
kilometrów na 700-lecie Fromborka. Pomysłodawcą Biegu jest Pan Waldemar Gajowniczek. Duże
słowa uznania Waldku! Te słowa kieruję również do organizatorów - pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Alę przede wszystkim
słowa uznania i podziwu kieruję do uczestników tej Sztafety - mieszkańców Fromborka i gminy, a
także tych wszystkich sympatyków, którzy dołączyli do nas, mieszkańców, nie bacząc na trudne
warunki pogodowe. Dziękuję, że byliście z nami, a otrzymane certyfikaty uczestnictwa będą miłą
pamiątką.
10 maja przewodniczyłam posiedzeniu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej we Fromborku. W nowej kadencji Rady
dotychczasowego przedstawiciela wojewody - był nim Pan Marek Wałdoch z Fromborka - zastąpił
Pan Wojciech Zimakowski, lekarz z Braniewa.
Do wydarzeń niezwykłych zaliczam też udział 16 maja w niedzielny poranek w odsłonięciu
okolicznościowego plakatu przygotowanego z okazji dwudziestej rocznicy wyniesienia teleskopu
Hubble’a na orbitę okołoziemską. Towarzyszyła temu prezentacja niesamowitych obrazów
Wszechświata, uzyskanych dzięki pracy teleskopu. Niezwykłość tego wydarzenia polega na tym,
że Planetarium Fromborskie jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie można to zobaczyć. Wygrany
Konkurs to piękny upominek dla wszystkich mieszkańców na Jubileusz i dodatkowa atrakcja dla
turystów.
19 maja na zaproszenie Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga uczestniczyłam w
gronie innych samorządowców w charakterze obserwatora w ćwiczeniach Dzik 2010, które odbyły
się na poligonie w Bemowie Piskim koło Orzysza.
W dniach 21 i 22 maja uczestniczyłam w uroczystościach związanych z ponownym
pochówkiem Kanonika Warmińskiego Mikołaja Kopernika we fromborskiej Archikatedrze. Wczoraj
odebrałam telefoniczne podziękowania za wsparcie logistyczne Służb Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie przez naszych pracowników. Podziękowania w imieniu Marszałka przekazała dyrektor
Gabinetu Pani Krystyna Orłowska - Wojczulanis.
Dużo czasu poświęcałam wspólnie z pracownikami na przygotowanie naszych uroczystości
związanych z jubileuszem miasta, które odbędą się od 28 maja (piątek) do 30 maja (niedziela). Na
te wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszam. W tym czasie będzie miał miejsce I Zlot
Honorowych Obywateli Fromborka oraz prapremiera sztuki „Mikołaj Kopernik - dwa światy”, która
powstała specjalnie z okazji 700 - lecia Fromborka w koprodukcji Gminy Frombork z Teatrem im.
Aleksandra Sewruka w Elblągu. Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce na Rynku Miejskim.
W roku 2010 przypada nie tylko Jubileusz Fromborka. Jest to też Jubileusz XX - lecia
Samorządu Terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat temu Polska odzyskała lokalną niezależność
i możliwość decydowania o wszelkich sprawach związanych z naszymi codziennymi potrzebami na
szczeblu samorządowym. To dzięki samorządowcom wszystkich szczebli administracji lokalnej
możliwe było i jest budowanie naszych małych ojczyzn zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami
i dążeniami wszystkich nas - mieszkańców. Szczere i wielkie składam gratulacje za pięć minionych
kadencji wszystkim, którzy w tym czasie sprawowali władzę samorządową - radnym, sołtysom i
burmistrzom miasta i gminy Frombork.
Uczczenie tego jubileuszu nastąpi podczas lipcowych uroczystości urodzin miasta w dniu
8 lipca 2010 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 27 maja 2010 r.

