SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 grudnia 2011 r. do 25 stycznia 2012 r.
Panie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

Sprawozdanie burmistrza obejmuje okres od 29 grudnia 2011 do 25 stycznia 2012 roku.
W tym czasie wprowadzonych zostało 16 zarządzeń w następujących sprawach:
 Nr 70/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku zamówień publicznych, których wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro;


Nr 71/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Funduszu
Zdrowotnego Nauczycieli;



Nr 72/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork położonych
w mieście Frombork, ul. Osiedle Słoneczne 2 f;



Nr 73/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;



Nr 74/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;



Nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze
w 2012 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku;



Nr 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie planowania i realizacji pozamilitarnych
przygotowań na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2012 r.;



Nr 3/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2012 r.;



Nr 4/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 54/2011 Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork z dnia 14 września 2011 r. w sprawie programu ułatwiania spłaty
zadłużenia
za
lokale
komunalne
osobom
w
trudnej
sytuacji
życiowej
w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Frombork;



Nr 5/2012 z dnia 14 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego;



Nr 6/2012 z dnia 14 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego;



Nr 7/2012 z dnia 15 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego;



Nr 8/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat
popowodziowych;



Nr 9/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego;



Nr 10/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej
w Gminie Frombork;



Nr 11/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
dla miasta i gminy Frombork.

W tym czasie zostały ogłoszone następujące przetargi:
1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych
według
ewidencji
gruntów
jako
działki
o
numerach
197/20,
197/21,
197/22,
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197/23,197/24,197/25,197/26, 197/27 i 197/28 obręb 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej
z przeznaczeniem na zabudowę garażową,
2. siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych
według ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/4 , 6/6 , 6/7 ,6/8, 6/9, 6/10 , 6/11, 6/12, 6/13
i 6/15, obręb 7 miasta Fromborka przy ulicy Osiedle Słoneczne z przeznaczeniem na zabudowę
garażową,
3. siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 17 obręb nr 10 miasta Fromborka zabudowanej miejską kotłownią
na biomasę we Fromborku,
4. jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka nr 197/1 obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej
z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przetargi te nie dały rezultatów.
Informuję Państwa, że zgodnie z wnioskami mieszkańców gminy w okresie ferii zimowych
autobusy PKS będą kursowały w poniedziałki i piątki wg obowiązującego rozkładu jazdy.
8 stycznia w okolicach południa pod pomnikiem Mikołaja Kopernika otwierałam XX Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Fromborku. Zaraz po otwarciu ruszył Marszobieg - już po
raz czwarty - Policz się z cukrzycą - organizowany przez Formację Zdrowych Serc i Ochotniczą
Straż Pożarną oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. Pobiliśmy swój kolejny rekord, ponieważ
zebraliśmy kwotę ponad 11 tysięcy złotych na WOŚP. Wszystkim darczyńcom i organizatorom,
całemu Sztabowi WOŚP z Panią Krystyną Sieniawską na czele składam wielkie wyrazy uznania
i podziękowania.
13 stycznia prowadziłam obrady Kapituły IV edycji fromborskich Wiktorii. Miały one na celu
wyłonienie kandydatur tegorocznych nagród Wiktorii 2012 za rok 2011. Uroczystość wręczenia
odbędzie się 18 lutego o godz. 11.00 w Restauracji "Pod Wzgórzem".
Przedstawię Państwu wyłonione przez Kapitułę kandydatury:
w kategorii OCHRONA ZABYTKÓW: Bogusława Chorostian
w kategorii KULTURA:
1. Zespół "WARMIANKI"
2. Mariola Krasińska
3. w kategorii ZDROWIE, SPORT I REKREACJA:
1. Drużyna "ORLIK FROMBORK"
2. Małgorzata Janewicz
4. w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE: Wiesława Mechlińska
5. w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Waldemar Grodzki
6. w kategorii MENADŻER: Anna i Andrzej Piotrowiak
7. w kategorii ROLNICTWO I LEŚNICTWO: Tadeusz Salitra
8. w kategorii BEZPIECZEŃSTWO: Kazimierz Kubiak
9. w kategorii ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: Formacja Zdrowych Serc
10. w kategorii MIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCH:
1. Sołectwo Drewnowo
2. SP SP ZOZ we Fromborku
3. Mirosław Litwin
11.
w kategorii ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY NA RZECZ FROMBORKA: Kazimierz Krasiński
12. w kategorii PRZYJACIEL FROMBORKA:
1. Andrzej Zieliński - braniewski malarz
2. Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Braniewie
3. Placówka Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Elblągu
Jak Państwo zauważyliście przybyła nowa kategoria specjalna "Za całokształt pracy na
rzecz Fromborka".
1.
2.
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14 stycznia we wczesnych godzinach porannych niesprzyjający wiatr północny spowodował
podniesienie wód Zalewu, które spowodowały zalania i podtopienia okolic portu. O godz. 8.00
wprowadziłam pogotowie przeciwpowodziowe, zaś o 16.00 alarm powodziowy w związku
z zagrożeniem powodzią Dolnego Tarasu miasta.
Zostały uruchomione odpowiednie procedury i zaangażowane siły Państwowej Straży
Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Fromborka oraz powiatu braniewskiego.
Zaangażowane były też służby Policji oraz właścicieli i pracowników zakładów najbardziej
zagrożonych - był to teren całego portu, ale również Zakładu Drzewnego Państwa Mudryków
i oczyszczalni ścieków. Wprowadziłam dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy na czas alarmu. W sobotę
wzięłam też udział o godz. 21.00 w Elblągu w odprawie z udziałem Pana Wojewody Mariana
Podziewskiego.
W niedzielę 15 stycznia o godzinie 14.00 odwołałam alarm powodziowy. Towarzyszyłam też
Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Panu bryg. Janowi Słupskiemu
i Komendantowi Powiatowemu Panu Władysławowi Szczepanowiczowi w wizji lokalnej terenów
zalanych. Oczywiście - w związku ze zmniejszającą się siłą wiatru w godzinach późnowieczornych
i nocnych z soboty na niedzielę obraz niedzielny był o niebo lepszy. Jeszcze liczymy koszty akcji
powodziowej. Komisja, którą powołałam na swoim podsumowującym pracę spotkaniu, przedstawi
zapewne wnioski związane z niezbędnym przygotowaniem sprzętu i urządzeń, na wypadek gdyby
taka sytuacja się powtórzyła.
W imieniu zagrożonych mieszkańców składam serdeczne podziękowania wszystkim
zaangażowanym służbom, druhom strażakom naszym i z powiatu, wolontariuszom
i zaangażowanym obywatelom naszego miasta. Razem daliśmy radę żywiołowi.
W dniu 17 stycznia zwołałam naradę związaną z funkcjonowaniem fromborskiej oświaty. Za
rok 2011 dodatki uzupełniające średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosły ponad 107.000 złotych.
Te dodatki samorząd zobowiązany jest wypłacić do 20 stycznia danego roku. Dane dotyczące ilości
uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli pokazują smutną rzeczywistość - za mało uczniów na tak
dużą ilość nauczycieli. A to za uczniem idzie subwencja. Tak więc muszą nastąpić zmiany
organizacyjne, polegające na gospodarowaniu przez Dyrekcję Zespołu Szkół zasobami
finansowymi i ludźmi w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
18 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu podpisane zostały umowy najmu mieszkań
komunalnych w bloku 2 f na Osiedlu Słonecznym i nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy ośmiu
rodzinom, które zamieszkają w nowych mieszkaniach.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 25 stycznia 2012

