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Informacja Burmistrza z działalności 

za okres od 28.11.2012 r. do 27.12.2012 r. 
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 

 
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach: 

· powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: odbudowa drogi gminnej                        

nr 401033 T Czyżów – Dąbie od km 0+000 do km 0+388 oraz drogi gminnej                          

nr 4010 36 T Czyżów przez wieś od km 0+000 do km 0+750, 

· powołania komisji ds. odbioru technicznego robót remont pokrycia dachowego na budynku 

Ośrodka Zdrowia Czyżów, 

· powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych               

z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 

w Czyżowie Plebańskim  (po byłym SKR),   

· przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald,    

wielokrotnych  

· 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, 

· sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie Urzędu,  

oraz: 

· wręczono nagrody zwycięzcom konkursu  FIGURY I KRZYŻE PRZYDROŻNE                         

W MIEŚCIE I GMINIE ZAWICHOST,  zorganizowanym pod Honorowym Patronatem 

Biskupa Diecezji Sandomierskiej dr Krzysztofa Nitkiewicza,  

· dokonano odbioru technicznego zadań : przebudowa drogi gminnej nr 401033 T Czyżów – 

Dąbie o długości 388 mb, (wartość zadania 83 922,65 zł, w tym dotacja 63 000,00 zł) oraz 

drogi nr 4010 36 T Czyżów przez wieś o długości 750 mb, (wartość zadania 184 453,88 zł,                           

w tym dotacja 137 000,00 zł) 

· dokonano odbioru technicznego zadania - remont pokrycia dachowego na budynku Ośrodka 

Zdrowia Czyżów ( wartość zadania - 13 886,70 zł)     
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· przygotowano projekty 9 uchwał związanych z nałożonym na samorządy obowiązkiem 

uchwalenia tzw. gminnego podatku śmieciowego, które wspólnie z radnymi 

przedyskutowano i omówiono na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz spotkaniach  

informacyjnych zorganizowanych w Linowie, Czyżowie i Zawichoście,       

· promowano Zawichost podczas wywiadu udzielonego stacji radiowej Kielce w związku               

z wdrażaną przez zawichojski samorząd nową strategią rozwoju Gminy,  

· systematycznie przekazywano jubilatom długoletniego pożycia małżeńskiego, którzy  nie 

mogli uczestniczyć w uroczystościach kończących Rok Błogosławionej Salomei, statuetki  

Patronki Miasta Zawichostu i upominki ufundowane dla dostojnych jubilatów przez  

Biskupa Diecezjalnego dr Krzysztofa Nitkiewicza,  

· uczestniczono w oficjalnym otwarciu projektu Zawichojska Akademia Dobrego Życia, który 

został przygotowany wspólnie przez Stowarzyszenie Człowiek, człowiekowi  i gminę 

Zawichost,   

· uczestniczono w debacie społecznej zorganizowanej przez starostę sandomierskiego                   

i komendanta powiatowego policji w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 

naszego powiatu,  

· wzięto udział w konferencji w Puławach poświęconej możliwości utworzenia GEOPARKU 

Małopolskiego Przełomu Wisły na odcinku od Zawichostu do Puław,  

· uczestniczono w walnym zebraniu członków i posiedzeniu zarządu Sandomierskiej  

Lokalnej Grupa Działania,  

· na uroczystości zorganizowanej przez mieszkańców Słomianki, dokonano oficjalnego 

otwarcia końcowego odcinka drogi Wyspa – Słomianka o długości 855 mb (wartość robót 

150 838,16 zł, w tym dotacja z FOGR 25 000 zł),  

· uczestniczono w konferencji poświęconej prezentacji założeń nowej umowy partnerskiej 

zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i województwo 

świętokrzyskie,  

· przyjęto delegację LGD  Lider Zielonej Wielkopolski, której ks. proboszcz M. Rusak 

zaprezentował perełki naszej architektury sakralnej, a moderatorka i mieszkańcy Podszyna 

działalność wiejskiej świetlicy środowiskowej,   
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· uczestniczono w spotkaniu Związku Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego 

zorganizowanym w Korytnicy, poświęconym m.in. problemom wynikającym                            

z obowiązku wprowadzenia tzw. opłat śmieciowych i konieczności dokonania zmian                

w obowiązujących regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach,  

· w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków z PROW poprzez 

Sandomierską  Lokalną  Grupę Działania zlecono opracowanie wstępnego kosztorysu 

wykonania podstawowego zabezpieczenia uszkodzonego budynku świetlicy                              

w Piotrowicach,  

· wielokrotnie uczestniczono w spotkaniach opłatkowych zorganizowanych przez gminne 

jednostki organizacyjne i stowarzyszenia,  

· w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano za kwotę 34 000 zł nieruchomość 

gruntową zabudowaną w Czyżowie Plebańskim  (po byłym SKR),   

· uczestniczono w konferencji podsumowującej prace konsultacyjne projektu Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, do którego swoje uwagi zgłosiła 

również gmina Zawichost.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Zawichost 

Tomasz Siwek 
 
 


