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Informacja Burmistrza z działalności 
za okres od 8.11.2012 r. do 28.11.2012 r. 

pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 
 

 
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach: 

· powołania komisji do odbioru technicznego zadań : przebudowa drogi gminnej                      

nr 401045 T Wyspa – Słomianka;  zasilanie oświetlenia drogowego w Czyżowie 

Szlacheckim - drogi nr 401047 T ; remont pokrycia dachowego na budynkach Ośrodka 

Zdrowia i Urzędzie w Zawichoście,     

· powołania gminnej komisji konkursowej do ocen prac dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu Gminy Zawichost zgłoszonych do 

konkursu  FIGURY I KRZYŻE PRZYDROŻNE W MIEŚCIE I GMINIE ZAWICHOST,   

· zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok,  

· zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok, 

· zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok,  

· w sprawie przedstawienia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zawichost na lata 2008 – 2013  

oraz: 

· wzięto udział w uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości zorganizowanej 

przez dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej w Podszynie,  

· uczestniczono w pierwszej rozprawie sądowej w związku z roszczeniem finansowym 

zgłoszonym w stosunku do Gminy Zawichost przez firmę, która w ramach projektu unijnego 

wykonywała w naszym mieście kanalizację sanitarną ,   

· podpisano umowę z PGE w Tarnobrzegu o kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej                

i świadczenia usługi dystrybucji dla przepompowni P - 1 przy ulicy Nadwiślańskiej, 

pozwoliło to na jej uruchomienie od 16 listopada 2012 r.,   
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· uczestniczono w dwóch kolejnych imprezach sportowych realizowanych w ramach cyklu 

Sportowy weekend w Zawichoście, popularyzującego wśród dzieci i młodzieży różne 

dyscypliny sportowe.     

· rozpoczęto remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie,     

· uczestniczono  w uroczystości zorganizowanej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury              

w Zawichoście, z okazji jubileuszu 15 – lecia pracy twórczej zespołów śpiewaczych 

ZAWICHOST I LINOWIACY,     

· promowano gminę Zawichost podczas wywiadów udzielonych stacjom radiowym Leliwa               

i Kielce w związku z obchodami ustanowienia Bł. Salomei patronką Zawichostu,  

· uczestniczono w uroczystościach kończących Rok Błogosławionej Salomei, która decyzją 

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów stała się Patronką u Boga Miasta 

Zawichostu. Podczas nich władze samorządowe wraz z Biskupem Diecezjalnym                   

dr Krzysztofem Nitkiewiczem uhonorowały statuetkami błogosławionej Salomei jubilatów 

długoletniego pożycia małżeńskiego, 

· rozstrzygnięto konkurs FIGURY I KRZYŻE PRZYDROŻNE W MIEŚCIE I GMINIE 

ZAWICHOST zorganizowany pod Honorowym Patronatem Biskupa Diecezji 

Sandomierskiej dr Krzysztofa Nitkiewicza,  

· uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową PSP                             

w Sandomierzu,  

· rozpoczęto nabór chętnych do udziału w projekcie Zawichojska Akademia Dobrego Życia, 

który został przygotowany wspólnie przez Stowarzyszenie Człowiek, człowiekowi  i gminę 

Zawichost,   

· podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji                     

w Szkole Podstawowej w Czyżowie pilotażowego projektu rządowego Cyfrowa szkoła,  

· uczestniczono w spotkaniu podsumowującym wykorzystanie środków z PROW 

zorganizowanym przez wojewódzkie władze samorządowe w Kielcach. Podczas niego 

Sandomierska Lokalna Grupa Działania promowała m. in. swoją działalność poprzez 

prezentację filmu o działalności świetlic środowiskowych w Podszynie i Chrapanowie,  
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· w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego podpisano umowę na realizację projektu 

Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w Wiejskiej Strefie Rekreacyjno – Turystycznej                

w Linowie, szacowana wartość zadania 46 377,21 zł , w tym środki z PROW 22 359,16 zł,   

· dokonano odbioru końcowego odcinka drogi Wyspa – Słomianka o długości 855 mb - 

wartość robót 150 838,16 zł, w tym środki zewnętrzne z FOGR 25 000 zł. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Zawichost 

Tomasz Siwek 
 


