SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 31 grudnia 2010 do 27 stycznia 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 31 grudnia 2010 roku do 27 stycznia
2011 roku.
W tym czasie wprowadzonych zostało 7 zarządzeń burmistrza:
1. Nr 49/10 z 31.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.,
2. Nr 1/11 z 07.01.2011 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2011 roku,
3. Nr 2/11 z 07.01.2011 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2011 roku,
4. Nr 3/11 z 17.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds.
ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
5. Nr 4/11 z 17.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy we
Fromborku,
6. Nr 5/11 z 19.01.2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na
terenie Gminy Frombork,
7. Nr 6/11 z 19.01.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w
Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.
W okresie sprawozdawczym w dniu 21 stycznia br. ogłoszony został przetarg
nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic na
Osiedlu Słonecznym wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym i
kanalizacją deszczową. Termin wykonania opracowania wyznaczono na dzień 13 maja 2011
roku. Została również podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przeprowadzenie remontu nawierzchni ulicy Krzywej. Termin wykonania
opracowania ustalono na 31 stycznia 2011 roku.
Został ogłoszony konkurs na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie
Miasta i Gminy w dniu 17 stycznia br. Została również powołana Komisja
do
przeprowadzenia konkursu. Termin składania ofert mija 18 lutego 2011 roku.
11 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie wraz z Panią Ewą Rymarską,
Skarbnikiem Gminy, podpisałam z Marszałkiem Panem Jackiem Protasem umowę na
dofinansowanie inwestycji „Przebudowa stadionu miejskiego, etap I – trybuny stadionu” w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo dla Warmii. Celem zadania jest
wymiana trybun na istniejącym stadionie miejskim we Fromborku. Całkowity koszt zadania
wyniesie 210.257,53 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 129.256,00 zł . Termin zakończenia
zadania zaplanowaliśmy na czerwiec 2011 roku.
20 stycznia również w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie uczestniczyłam wraz z
pracownikami Panią Teresą Podlasz i Panią Aliną Możeluk w spotkaniu poświęconym
sprawom realizacji programu „ Moje boisko – Orlik 2012". Gmina Frombork jest jednym z 38
beneficjentów, którzy będą budować Orlika w 2011 roku. W lutym br. Sejmik Województwa
Warmińsko - Mazurskiego podejmie uchwałę zatwierdzającą listę beneficjentów programu w
2011 roku. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku wraz z załącznikami do Ministerstwa

Sportu i Turystyki. Realizacja zadania przewidziana jest do końca br. Dofinansowanie ze
Środków Ministerstwa stanowić będzie do 47 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie
więcej jednak niż 500.000 zł. Wkład własny Gminy to 20 %. Dofinansowanie samorządu
województwa wyniesie 100.000 zł. Ponieważ kwalifikujemy się do PROW (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich) to możemy uzyskać dodatkowe środki do 500.000 zł. Program Orlików
zakłada wybudowanie nowoczesnych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów
sportowo - rekreacyjnych. Zleciliśmy opracowanie i dostosowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej boisk wraz z zapleczem. Koncepcja naszego Orlika przewiduje dodatkowo
urządzenia do uprawiania lekkiej atletyki czyli bieżnię, skok w dal oraz wzwyż. Już poza
Orlikiem wybudujemy Plac Zabaw dla dzieci oraz alejkę wokół obiektu dla chodziarzy i
rolkarzy. Będzie to piękny obiekt.
W dniu 24 stycznia 2011 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek
o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie „Budowa wodociągu Jędrychowo
– Baranówka”. Celem budowy wodociągu jest podłączenie sieci wodociągowej w Baranówce
do istniejącej sieci wodociągowej w Jędrychowie. To podłączenie zapewni mieszkańcom
gminy zaopatrzenie w dobrej jakości wodę z ujęcia wody położonego na terenie Krzyżewa.
Całkowity koszt zadania wyniesie 1.242.139,15 zł, zaś dofinansowanie – 757.589,00 zł.
Termin zakończenia realizacji zaplanowano na grudzień 2011 roku. Wniosek oczekuje na
rozpatrzenie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie.
Brałam czynny udział w 19 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wydaniu
lokalnym we Fromborku. Wolontariusze zebrali, wylicytowali kwotę aż 9.412,20 zł, ponad
1300 zł więcej niż w roku ubiegłym. Należą się wielkie brawa dla wszystkich wolontariuszy i
członków sztabu w Zespole Szkół oraz wszystkich organizatorów i darczyńców.
10 stycznia pomyślnie przeszliśmy audit sprawdzający, dzięki czemu przedłużono nam
certyfikat ISO do 10 grudnia 2011 roku. 15 stycznia w Sali konferencyjnej Urzędu odbyło się
szkolenie dla radnych i pracowników samorządu z trzech gmin: gminy Braniewo, Miasta i
Gminy Młynary oraz Miasta i Gminy Frombork. Szkolenie poświęcone było zagadnieniom
funkcjonowania samorządu.
21 stycznia uczestniczyłam w posiedzeniu Kapituły III edycji Fromborskiej Wiktorii.
Kapituła nominowała, a następnie wybrała laureatów w następujących kategoriach: ochrona
zabytków, kultura, sport i rekreacja, oświata i wychowanie, przedsiębiorczość, menadżer,
rolnictwo i leśnictwo, bezpieczeństwo, organizacje pozarządowe, mieszkańcy dla siebie i
innych oraz kategoria specjalna – przyjaciel Fromborka. Zapraszam Państwa 26 lutego na
godz. 11 do Sali kolumnowej w Restauracji „Pod Wzgórzem" na wręczenie naszej lokalnej
nagrody Wiktorii. Wtedy poznacie Państwo tegorocznych laureatów.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 27.01.2011 r.

