SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 25 listopada 2011 do 15 grudnia 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie obejmuje okres od 25 listopada do 15 grudnia 2011 roku. W tym czasie
wprowadzone zostały trzy zarządzenia burmistrza w następujących sprawach :
1 – nr 67/2011 z 23 listopada br. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z
kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” we Fromborku;
2 – nr 68/2011 z 07 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem
lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta i gminy Frombork;
3 - nr 69/2011 z 12 grudnia br. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani
Agnieszki Anny Widzickiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień
Nauczyciela mianowanego;
25 listopada odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowo - rekreacyjnego
„Moje Boisko – Orlik 2012”, w którym uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy Frombork,
a wśród nich uczniowie Zespołu Szkół oraz przedszkolaki, a także nasi goście parlamentarzyści, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, władze samorządowe powiatu
i sąsiednich miast i gmin oraz przedstawiciele wykonawcy i firmy projektowej. Inwestycja za
prawie dwa miliony złotych – przypomnę – że jeden milion sto tysięcy złotych pozyskaliśmy
środków zewnętrznych, zaś dziewięćset tysięcy pochodzi z naszego budżetu. Obserwując
olbrzymie zainteresowanie obiektem i ilości osób korzystających z całego kompleksu
myślę, że było warto. Słowa wypowiedziane przez burmistrza Braniewa, że jest to
najładniejszy Orlik w powiecie nie były czczym komplementem. Kiedy po uroczystości
otwarcia zapełniły się boiska i część lekkoatletyczna uczestnikami, a i ścieżka rekreacyjna
miała swoich zwolenników to było można zobaczyć, że Orlik ożył. Na wiosnę zasadzona
zostanie zieleń, więc dopiero za jakiś będzie można zobaczyć ten efekt. Wiele osób mówiło,
że lokalizacja Orlika była „trafiona” i doskonale wpasowuje się w otoczenie. Plac zabaw,
który zostanie zbudowany obok uatrakcyjni teren kompleksu.
26 listopada w Sali konferencyjnej Urzędu odbył się III Zjazd Oddziału
Powiatowego Z OSP RP, na którym podsumowano działalność, udzielono absolutorium
ustępującemu Zarządowi, wybrano władze na nową kadencję oraz delegatów na Zjazd
Wojewódzki. Podziękowania złożono druhowi Edwardowi Bułhakowi, dotychczasowemu
Prezesowi Zarządu Powiatowego za całokształt prac związanych z kierowaniem ruchem
pożarnictwa ochotniczego w powiecie braniewskim. Pracami Prezydium Zarządu
Powiatowego kierować będą : druhna Krystyna Lewańska – Prezes i Wiceprezesi : druh
Jerzy Welke oraz druh Bogdan Pochodaj.
28 listopada wzięłam udział w otwarciu inwestycji, na której zakończenie wszyscy
czekaliśmy, a szczególnie mieszkańcy Bogdan, Drewnowa i Biedkowa. Była to inwestycja
Powiatu Braniewskiego, której udzieliliśmy wsparcia z naszego budżetu, pod nazwą:
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165 N odcinek Frombork –
Bogdany, obiekt Kanał Kopernika. Użytkownicy drogi potwierdzą, że bezpieczeństwo jazdy
na tym odcinku uległo dużej poprawie, zaś powiedzenie, że musi być gorzej, żeby było
lepiej - ma głęboki sens. Inwestycja ta pokazała, że współpraca obu samorządów
powiatowego i fromborskiego ma sens i widać tego efekty.
2 i 8 grudnia wyjeżdżałam do Warszawy: 2 grudnia do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na spotkanie z wiceministrem Piotrem Żuchowskim
w sprawach związanych z komunalnymi budynkami zabytkowymi, zaś 8 grudnia na drugie

spotkanie w Ministerstwie Finansów wspólnie z kolegami samorządowcami Tolkmicka,
Krynicy Morskiej i Sztutowa z Panią Hanną Majszczyk – wiceministrem finansów
w sprawie, o której mówiłam Państwu Radnym w poprzednim sprawozdaniu, mianowicie
tzw. „janosikowego”. 9 grudnia uczestniczyłam w XXV Walnym Zebraniu Delegatów
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu.
13 grudnia 2011 roku pożegnaliśmy Honorową Obywatelkę Fromborka, laureatkę
Fromborskiej Wiktorii, niezapomnianą Ciocię Zuzię od pączków od czasów Operacji 1001
Frombork do jeszcze tak nieodległej chwili, kiedy przyjmowała gości na spotkaniach na
przyzbie w Izbie Warmińskiej. Autorkę wielu pomysłów, wiecznie żwawą i energiczną,
dopóki choroba nie przykuła Jej do łóżka. Pozostanie w naszej pamięci i pamięci wielu
pokoleń uczniów, którym dawała lekcje w Izbie Warmińskiej. Uczcijmy Pamięć Naszej
Mieszkanki Zuzanny Falińskiej chwilą ciszy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 15 grudnia 2011

