I SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
ZŁOŻONE NA III ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
w dniu 30 grudnia 2010 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Dostojny Księże Prałacie!
Szanowni Państwo!

Przypomnę, że 4 listopada 2010 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej kończąca
kadencję 2006 - 2010. Na tej sesji przedstawiłam Radzie sprawozdanie burmistrza za okres
kadencji, obszerne sprawozdanie, w którym szczegółowo zostały omówione dokonania wszystkich
jednostek Gminy Frombork, pozyskane środki pozabudżetowe, zrealizowane i będące w trakcie
realizacji projekty, dodatkowe środki pozyskane do budżetu na przyszłe 4 lata oraz efekty ciężkiej
pracy dużej grupy ludzi w mojej pierwszej kadencji 2002 - 2006 - mam na myśli realizację
programu naprawczego, w wyniku czego zeszliśmy z poziomu zadłużenia z 57,9 % rocznego
budżetu do poziomu 34,04 %. Oraz w mojej drugiej kadencji (lata 2006 - 2010), gdzie zeszliśmy
z poziomu 34,04 % do 14,32 % na koniec września 2010 r.
To nasz duży sukces i efekt wytężonej pracy pracowników Urzędu i naszych jednostek,
radnych obu kadencji, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców i osób oraz instytucji
współpracujących z Fromborkiem.
Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, składając ślubowanie na II sesji Rady Miejskiej
14 grudnia br., rozpoczęłam swoją trzecią kadencję. Jest takie łacińskie powiedzenie - Omne
trinum perfectum - Wszystko co potrójne - najlepsze.
Dla Was - Państwo Radni - moich pracodawców - nie jestem osobą nieznaną
i nieprzewidywalną. Swoje kompetencje zaś i zaangażowanie udowodniłam mieszkańcom
w trakcie poprzednich 8 lat.
Miasto i Gmina Frombork została wydobyta z zapomnienia i zaczęła pojawiać się
w różnego rodzaju rankingach samorządowych w czołówce, otrzymywać nagrody i wyróżnienia,
słynąć z realizacji ciekawych inicjatyw i pomysłów...
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 1 grudnia 2010 r. do 30 grudnia, czyli
od I sesji do III Rady Miejskiej.
W tym czasie wprowadzonych zostało 5 zarządzeń burmistrza:
1. Nr 44/10 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego na rzecz spisu
Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.;
2. Nr 45/10 z dnia 13.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu
współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2011”;
3. Nr 46/10 z dnia 13.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady
Miejskiej we Fromborku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego Gminy Frombork w ramach inicjatywy lokalnej;
4. Nr 47/10 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego;
5. Nr 48/10 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu
komunalnym w mieście Frombork.
W związku ze sprawowaniem urzędu burmistrza reprezentuję Miasto i Gminę Frombork na
różnego rodzaju spotkaniach na terenie Fromborka, powiatu, województwa. Kilka słów
sprawozdania na ten temat.
2 grudnia uczestniczyłam w pierwszej sesji Rady Powiatu Braniewskiego w Braniewie.

10 grudnia w 23 Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk
w Elblągu oraz w IV Konkursie Regionalnych Potraw Wigilijnych we Fromborku w restauracji "Pod
Wzgórzem", zorganizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. Wszystkich Państwa
Radnych, którzy z różnych przyczyn nie mogli skorzystać z zaproszenia odsyłam na stronę
www.tvbraniewo24.pl.
I tak wkroczyliśmy w atmosferę świąteczną związaną z tradycją spotkań opłatkowych, jasełek
i kiermaszy świątecznych organizowanych w różnych środowiskach i instytucjach - i tak 11 grudnia
wzięłam udział w spotkaniu opłatkowym żeglarskim, 15 grudnia w Jasełkach w naszym
Przedszkolu "Gwiazdkowe Wzgórze", 16 grudnia - w uroczystej Wigilii w Powiatowym Domu
Dziecka "Słoneczne Wzgórze". 17 grudnia w Wigilii na Rynku Miejskim, gdzie z Panem
Przewodniczącym Rady złożyliśmy życzenia świąteczne mieszkańcom.
18 grudnia w Narusie w Stadninie Koni w Wigilii zorganizowanej przez miłośników Country,
19 grudnia w spotkaniu wigilijnym w Sołeckim Centrum Kultury w Jędrychowie, zaś 21 grudnia
w Jasełkach i kiermaszu w Zespole Szkół.
28 grudnia uczestniczyłam w obradach Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Powiatu Braniewskiego w Braniewie z racji pełnienia funkcji Wiceprezesa
Zarządu oraz w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, której jestem członkiem.
Czas świąteczny powoduje i sprawia, że mamy więcej życzliwości dla innych, więcej
wyrozumiałości... Może nie na wszystkich ludzi wpływa magia Świąt, cóż bywają wyjątki od
reguły...
Panie i Panowie Radni!
Wspominałam o wyróżnieniach i nagrodach, jakie otrzymujemy - najnowsze wyróżnienie to
otrzymanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tytułem: Dobra praktyka aktywnych form
pomocy. Edycja 2010 r. za inicjatywność, pomysłowość oraz dobrą współpracę pomiędzy
instytucjami pomocy społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia i lokalnymi przedsiębiorcami
w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Realizowane przedsięwzięcie z zakresu aktywnych
form pomocy są wyrazem solidarności społecznej oraz aktywnej polityki prowadzonej wobec
słabszych i potrzebujących wsparcia.
A za tym poszła nagroda finansowa dla zespołu realizującego projekty, za które otrzymaliśmy
wyróżnienie w wysokości 8.500 złotych brutto. Przypomnę: że są to projekty realizowane przez
MGOPS i Urząd Miasta i Gminy, na które pozyskaliśmy ok. 200 tysięcy złotych.
Dzisiaj otrzymujecie Państwo Radni kolejny Biuletyn Wiadomości z Urzędu. Taki Biuletyn
wydajemy, z krótką przerwą, od ośmiu lat. Ma on za zadanie przybliżyć naszym mieszkańcom
pracę Rady Miejskiej i działań podejmowanych i realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz
jednostki samorządowe. Oczekujemy od Państwa uwag i wskazówek co do kolejnych edycji tego
biuletynu.
Szanowni Państwo!
Otrzymałam bardzo dużo gratulacji w związku z wyborem na trzecią kadencję od
zaprzyjaźnionych, współpracujących ze nami osób i instytucji: posłów, senatorów, ministrów,
wojewody, marszałka, konsulatów, prezydentów i burmistrzów, miast partnerskich i
kopernikowskich, nie sposób wymienić wszystkich - wszystkim serdecznie dziękuję... Ale myślę, że
warto by przytoczyć list gratulacyjny Biskupa Jacka Jezierskiego - Prepozyta Warmińskiej Kapituły
Katedralnej we Fromborku:
"Szanowna Pani!
W związku z wyborem Pani, na stanowisko Burmistrza miasta i gminy Frombork, na kolejną
już kadencję, składam gratulacje w imieniu Warmińskiej Kapituły Katedralnej.
Życzę, aby nowy okres kierowania miastem i gminą był pomyślny i służył ich rozwojowi.
Życzę też dobrej współpracy ze wszystkimi instytucjami, organizacjami i osobami.
Kieruje Pani jednym z piękniejszych i znanych miast w Rzeczypospolitej.
Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
+ Jacek Jezierski"

Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!
Rozpoczęła się nowa kadencja 2010 - 2014. A z nią nowe nadzieje, nowe pomysły, nowe
projekty... Na dzisiejszej sesji Państwo Radni podejmą uchwałę budżetową, która część z tych
nowych nadziei spełni. Pozostaję z nadzieją, że ku pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy
Frombork. Każdy z Państwa Radnych bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za realizację
zadań budżetowych, ale największe brzemię spoczywa na jednoosobowym zarządzie - Burmistrzu
Miasta i Gminy Frombork i jego pracownikach.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 30 grudnia 2010 r.

