URZĄD MIASTA I GMINY ZAWICHOST
27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50: www.zawichost.pl
tel. 0-15 836-41-15 , 836-40-04 fax. 0-15 836-40-51;
e-mail: urzad@zawichost.pl

Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 27.07.2012 r. do 21.09.2012 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
·

powołania komisji do odbioru technicznego robót: pokrycie papą termozgrzewalną budynku socjalnego
w Czyżowie,

·

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

·

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze 2012 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za i półrocze 2012 roku,

·

wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym
nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 221/1 o powierzchni 0,0126 ha, położonej
w Zawichoście,

·

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 uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego zorganizowanych przez placówki oświatowe
w Zawichoście i Czyżowie,

·

rozpoczęto przygotowania do organizacji cyklu 4 imprez pod nazwą Sportowy weekend w Zawichoście, które
będą popularyzowały wśród dzieci i młodzieży różne dyscypliny sportowe oraz służyły odkrywaniu ich
indywidualnych predyspozycji sportowych. Na realizację tego zadania KS Powiśle otrzymał z Urzędu
Marszałkowskiego kwotę 7000 zł ( całość zadania 7800 zł). Zadanie to będzie realizowane wspólnie przez
klub, gminę i ZS w Zawichoście.

·

sprzedano nieruchomość gruntową nr 221/1 o powierzchni 0,0126 ha, położoną w Zawichoście za 14 300 zł +
VAT ( cena wywoławcza 4200 zł + VAT),

·

pokryto papą termozgrzewalną dach budynku socjalnego w Czyżowie - koszt robót wyniósł 7 380 zł, przy
okazji wyremontowano również dach drugiego budynku socjalnego położonego przy SP w Czyżowie,

·

rozpoczęto przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania: Dach na budynku ośrodka zdrowia
w Czyżowie ( szacowany koszt realizacji zadania ok. – 19 500 zł brutto),
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·

wspólnie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury i przy wsparciu sołtysów zorganizowano Święto Plonów –
Zawichost 2012,

·

uczestniczono w spotkaniach z pracownikami szkół w Czyżowie i Zawichoście w sprawie nowych oddolnych
inicjatyw oświatowych podnoszących atrakcyjność oferty edukacyjnej tych placówek oświatowych oraz innych
problemów szkół powstałych w związku z pogłębiającym się niżem demograficznym,

·

w ramach programu Teraźniejszość dla przyszłości wspólnie ze szkołami i ośrodkiem kultury zorganizowano
spotkanie młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Romualdem Lipką

i Krzysztofem Cugowskim muzykami

z zespołu Budka Suflera,
·

podpisano umowę z kielecką firma Dom z klasą na wykonanie dokumentacji dla zadań: Budowa i przebudowa
budynku SP w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole ( koszt 29 520
zł ) oraz Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy SP w Zawichoście ( koszt - 28 905 zł ) ,

·

wspólnie z sołtysami z Dziurowa, Józefkowa i Piotrowic reprezentowano naszą Gminę podczas Europejskiego
Święta Jabłka w Obrazowie,

·

uczestniczono w uroczystości oficjalnego przekazania sprzętu przeciwpowodziowego ( 3 pompy i 1 łódka) dla
OSP w Zawichoście, który został ufundowany przez samorząd województwa świętokrzyskiego,

·

spotkano się z dyrektorem SANEPIDU w sprawie przedszkola w Zawichoście,

·

skierowano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie propozycję przekazania gminie
Zawichost wyznaczonej przez geodetę działki, na której będzie można wytyczyć ścieżkę spacerową
zapewniającą turystom dostęp do zabytkowego wodowskazu w Zawichoście oraz położonego za nim repera
carskiego,

·

promowano gminę Zawichost podczas bezpośrednich wejść na antenę Radia Kielce,

·

uczestniczono w zebraniu wiejskim w Dziurowie, szkoleniu z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego
na szczeblu powiatowym zorganizowanym w Sandomierzu oraz w ćwiczeniach Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w Klimontowie,

·

wspólnie z Zespołem Linowianki reprezentowano gminę Zawichost podczas dożynek powiatowych w Łoniowie,

·

podpisano umowę kredytową z BGŻ, który wygrał przetarg na udzielenie gminie kredytu,

·

rozpoczęto realizację zadań wynikających z nowej ustawy prawo wodne. W pierwszej kolejności konieczne
będzie oznakowanie miejsc niebezpiecznych nad Wisłą,

·

uczestniczono w kolejnym posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, podczas którego omówiono m.in. zasady organizacji transportu dzieci i młodzieży na
dodatkowe zajęcia organizowane przez szkoły i ośrodek kultury, udział Gminy w kampanii Pozory mylą, dowód
nie, której organizatorami są policja i Browary Polskie oraz problem organizacji kursu na kartę motorowerową,

·

uczestniczono w obchodach Święta Policji oraz w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Komendę
Wojewódzką Policji w Kielcach, podczas którego zakwestionowaliśmy zasadność likwidacji małych
posterunków policji, a przede wszystkim posterunku w Zawichoście,
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·

podczas spotkania w Zakładach Porcelany Ćmielów omówiono możliwości wykonania przez tę firmę
porcelanowej figurki bł. Salomei – oficjalnej Patronki Miasta Zawichostu,

·

wybrano firmę komputerową której oferta umożliwi Szkole Podstawowej w Czyżowie realizację pilotażowego
projektu rządowego Cyfrowa szkoła,

·

rozpoczęto prace remontowe w zalanej siłowni zlokalizowanej w przyziemiu budynku ośrodka zdrowia
w Zawichoście, które powinny poprawić estetykę jej pomieszczeń,

·

uczestniczono w szkoleniu zorganizowanym przez Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego –
LGD,

·

rozpoznano

zasady

i

możliwości

dofinansowania

budowy przydomowych

oczyszczalni

ścieków.

Najkorzystniejsza jest oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
·

przesłano do Ministerstwa Ochrony Środowiska Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Zawichost na lata 2012 – 2032. W przypadku jego przyjęcia przez ministerstwo gmina otrzyma dotację
w wysokości 16 000 zł, która pozwoli na opłacenie większej części kosztów wykonania tego programu ( całość
kosztuje 20 000 zł ).

·

zakończono budowę 2 odcinków drogi Podszyn – Szymanówka. Jednego o długości 500 mb ( wartość zadania
125 322,90 zł – środki zewnętrzne 68 206 zł) i drugiego o długości 719 mb ( wartość zadania 181 639,93 zł,
w tym

dotacja 141 174 zł.) Poza tym wybudowano ze środków własnych 158 mb odcinek drogi 401042

Podszyn – Pawłów ( wartość zadania 30 071,21 zł.) Dzięk tym inwestycjom udało się stworzyć jednolity
nawierzchniowo ciąg komunikacyjny.

Burmistrz Miasta i Gminy
Zawichost
Tomasz Siwek

