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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 21.09.2012 r. do 8.11.2012 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
·

powołania komisji do odbioru technicznego robót: odbudowa II odcinka drogi gminnej nr
401038 T ( 004640 T ) Podszyn – Szymanówka oraz odcinka drogi 401042 T Podszyn –
Pawłów,

·

zmiany Zarządzenia Nr 87/2012 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości gruntowych,

·

zatwierdzenia ceny jednego GJ energii cieplnej dostarczanej przez komunalne urządzenia
ciepłownicze,

·

wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prac
społecznie użytecznych

·

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,

oraz:
·

wzięto udział w uroczystości święta Szkoły w Zawichoście, które ze względu na Rok Bł.
Salomei w tym roku obchodzono w stylu średniowiecznym,

·

uczestniczono w I Sandomierskim Jabłkowym Kongresie Eksporterów Polskich, który
był poświęcony szansom i możliwościom rozwoju eksportu jabłek,

·

uczestniczono w 2 imprezach sportowych realizowanych w ramach cyklu Sportowy weekend
w Zawichoście, popularyzującego wśród dzieci i młodzieży różne dyscypliny sportowe.
Pozostałe dwie imprezy sportowe zostaną przeprowadzone w dniu 10 i 24 listopada 2012
roku,

·

wykonano

remont

zachowawczy

w Zawichoście i na urzędzie,

pokrycia

dachu

na

budynku

ośrodka

zdrowia
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·

zgłoszono do starostwa remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie,
w związku z tym roboty na obiekcie będą mogły rozpocząć się dopiero ok. 15 listopada 2012
roku,

·

uczestniczono w wernisażu wystawy rysunku Eleonory Diener – Czuby zorganizowanym
przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście, któremu towarzyszył koncert
Krzysztofa Lottiga oraz spotkaniu zorganizowanym z okazji obchodów Roku Błogosławionej
Salomei z udziałem historyków profesora Feliksa Kiryka i dr Romana Chyły,

·

podpisano akt notarialny na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 221/1 położonej
w Zawichoście ( cena wywoławcza 4 200 zł, cena sprzedaży 14 300 zł +VAT ),

·

konsultowano projekty zadań: Budowa i przebudowa budynku SP w Zawichoście wraz ze
zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole oraz Budowa boisk sportowych
z infrastrukturą przy SP w Zawichoście, które wykonuje kielecka firma Dom z klasą,

·

zorganizowano

spotkanie

konsultacyjne

z

przedsiębiorcą

Marianem

Kwietniem

w sprawie możliwości współpracy przy budowie bioelektrowni w pobliżu Zakładów
Przetwórczych PIOTROWICE,
·

uzgodniono z Biskupem Diecezjalnym dr Krzysztofem Nitkiewiczem projekt programu
uroczystości związanych z ustanowieniem Bł. Salomei Patronką Zawichostu,

·

uczestniczono w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w Sandomierzu
Zbigniewem Kotarskim w sprawie utworzenia Policyjnego Punktu Przyjęć po planowanej
likwidacji Posterunku Policji w Zawichoście,

·

przeprowadzono konsultacje w sprawie możliwości przeprowadzenia audytu energetycznego
dla Gminy Zawichost, który powinien przynieść znaczne oszczędności finansowe po
przeprowadzeniu przetargów na dostawy energii do naszych urządzeń komunalnych,

·

zorganizowano spotkanie z dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych w sprawie
wspólnej realizacji ze stowarzyszeniem Człowiek, człowiekowi projektu Zawichojska
Akademia Dobrego Życia, który zajął 91 miejsce ( na 1395 wniosków) w I edycji konkursu
na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków rządowego programu na rzecz
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2012 – 2013.
( wartość zadania . 96 170,00 zł

) oraz możliwości pozyskania z Ministerstwa Sportu
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dofinansowania w wysokości od 50% do 80% do programu bezpłatnej nauki pływania
organizowanej w szkole podstawowej lub gimnazjum,
·

uczestniczono w kolejnym posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych,

podczas

którego

dokonano

m.in.

wizji

lokalnej

w odnowionej siłowni, omówiono realizację budżetu przeznaczonego na realizację zadań
z zakresu profilaktyki narkotykowej i alkoholowej oraz uzgodniono m.in. zasady organizacji
transportu dzieci i młodzieży na dodatkowe zajęcia organizowane przez szkoły i ośrodek
kultury,
·

na zaproszenie wiceministra - Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej – Majewicz uczestniczono w panelu dyskusyjnym Ekonomia
społeczna

instrumentem

wyrównującym

szanse

bezrobotnych

ze

szczególnym

uwzględnieniem osób w wieku 50 + zorganizowanym w Kielcach w ramach konferencji
regionalnej Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji,
·

poprzez kolejne wizyty w Zakładach Porcelany Ćmielów monitorowano kolejne etapy
produkcji porcelanowej figurki bł. Salomei – oficjalnej Patronki Miasta Zawichostu,

·

przeprowadzono kolejną procedurę wyboru dostawcy sprzętu komputerowego niezbędnego
do realizacji w Szkole Podstawowej w Czyżowie pilotażowego projektu rządowego Cyfrowa
szkoła,

·

uczestniczono w kolejnym zjeździe Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
poświęconego głownie problemom społecznym występującym na terenie naszego
województwa,

·

w dniu 29 października 2012 roku na cmentarzu żydowskim zorganizowano uroczystość
upamiętniającą

martyrologię

ludności

żydowskiej

zamieszkałej

w

Zawichoście

i okolicznych miejscowościach.
·

w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na lata 2012 – 2032 , gmina otrzymała
dotację w wysokości 16 000 zł na opłacenie większej części kosztów wykonania tego
programu ( całość kosztowała 20 000 zł ),

·

uczestniczono w seminarium konsultacyjnym projektu części programowej aktualizowanego
dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, które zostało
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zorganizowane przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierza
Kotowskiego,
·

w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego podpisano umowę na realizację projektu
Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w Miejskiej Strefie Rekreacyjno – Turystycznej
w Zawichoście, szacowana wartość zadania 68 071,51, w tym środki z PROW 24 995,00 zł.
W listopadzie planowane jest również podpisanie umowy na 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,

wybrano wykonawcę kolejnego odcinka drogi Wyspa – Słomianka o długości 855 mb wartość robót 150 838,16 zł, w tym środki zewnętrzne z FOGR 25 000 zł oraz prowadzono
remonty

bieżące

na

drogach

w

Linowie,

Chrapanowie,

Trójcy,

Podszynie

i Czyżowie Plebańskim.

Burmistrz Miasta i Gminy
Zawichost
Tomasz Siwek

