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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 27.12.2012 r. do 25.02.2013 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
·

powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej – dz. Nr 1527 położonej w Zawichoście,

·

nieodpłatnego przekazania środków trwałych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zawichoście – sieci kanalizacyjnej o długości 14,050 km o wartości 5 104 673,32 zł

·

użyczenia na okres 12 miesięcy lokalu użytkowego położonego na I piętrze w strażnicy OSP w Czyżowie,

·

zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości gruntowych,

·

ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost,

·

zmian w składzie gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

·

powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2013 roku,

wydano również szereg zrządzeń w sprawach wielokrotnych:

·

zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok,

·

zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok,

·

zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami na 2013 rok,

oraz:
·

zorganizowano naradę z dyrektorami gminnych placówek oświatowych oraz dyrektorami biblioteki i ośrodka
kultury, podczas którego przedyskutowano propozycje na ferie zimowe zgłoszone przez jednostki,

·

wspólnie z wicewojewodą Grzegorzem Dziubkiem przekazano nowoczesny sprzęt komputerowy Szkole
w Czyżowie, która jako jedyna w powiecie sandomierskim bierze udział w rządowym programie Cyfrowa
szkoła,

·

uczestniczono w spotkaniu noworocznym Gminy Pobiedziska, w czasie tej wizyty zapoznano się również
z możliwościami założenia i wykorzystania w gospodarce komunalnej spółdzielni socjalnej,

·

wzięto udział w zorganizowanym wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,

·

uczestniczono w zebraniach sprawozdawczych gminnych jednostek OSP,
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·

uczestniczono w naradzie podsumowującej miniony rok, zorganizowaną przez Komendę Powiatową, w której
udział wzięli: prokurator rejonowy, komendant wojewódzki, komendant powiatowy z naczelnikami wydziałów
oraz starosta i burmistrzowie,

·

podczas spotkań z marszałkiem i wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego, posłami oraz panią
Minister Sportu Joanną Muchą zabiegano o środki finansowe na budowę kompleksu sportowego przy Zespole
Szkół w Zawichoście,

·

zorganizowano noworoczne spotkanie promocyjne Gminy Zawichost, podczas którego podziękowano tym
wszystkim, którzy w minionym roku wspierali działania Gminy oraz podległych jej jednostek oraz
przedstawiono plany władz samorządowych na 2013 rok,

·

uczestniczono w spotkaniach z okazji dnia babci i dziadka zorganizowanych w gminnych jednostkach
samorządowych i baliku noworocznym zorganizowanym przez bibliotekę i koło wędkarskie z Zawichostu,

·

wzięto udział w walnym zebraniu członków Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,

·

wspólnie z przedstawicielami szkoły w Czyżowie wzięto udział w konferencji Cyfrowa Szkoła zorganizowanej
przez Szkołę w Bilczy i Gminę Morawica, podczas której zapoznano się z możliwościami stosowania
nowoczesnych technologii w nauczaniu dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział wzięli m.in. również: poseł
Lucjan Pietrzczyk, wojewoda - Bożentyna Pałka-Koruba, starosta kielecki - Zdzisław Wrzałka oraz Kurator
Oświaty - Małgorzata Muzoł,

·

zorganizowano wyjazd studyjny do Żyrardowa w celu zapoznania się z technologią produkcji energii z biomasy
w bioelektrownii ELECTRA, którą potencjalny inwestor chciałby wybudować na terenie Gminy Zawichost,

·

przyjęto zaproszenie wojewody opolskiego, który naszą Gminę jako jedną

z trzech

z województwa

świętokrzyskiego obok Morawicy i Bielin zaprosił na spotkanie założycielskie Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi. W sumie do udziału w tej inicjatywie zaproszono tylko 38 gmin z całego kraju. Jej celem jest
stworzenie platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości
na polskiej wsi, w szczególności w sferach: tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego
i społecznego, środowiska, rewitalizacji, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania przestrzeni
i krajobrazu wiejskiego,

a także oddolnej aktywności mieszkańców wsi. Organizatorami spotkania

założycielskiego są Gmina Strumień oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, przy współdziałaniu wojewody
opolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Burmistrz Miasta i Gminy
Zawichost

