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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 27.06.2012 r. do 27.07.2012 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
·

powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście ( na okres 2
miesięcy),

·

powierzenia

pełnienia

obowiązków

dyrektora

Zespołu

Szkoły

i

Przedszkola

w Zawichoście ( na okres 10 miesięcy),
·

ustalenia Regulaminu Konkursu Figury i Krzyże Przydrożne w Mieście i Gminie Zawichost,

·

ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników,

·

powołania komisji do odbioru technicznego robót: Odbudowa drogi gminnej nr 401011 T
Borki – Linów – Maruszów oraz Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej,

·

zmiany zarządzenia Nr 1 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 3 stycznia 2011
r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości,

·

wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych
z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

·

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,

·

inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie,

·

zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok,

·

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

oraz:
·

wzięto

udział

w

uroczystościach

zakończenia

roku

szkolnego

zorganizowanych

w gminnych placówkach oświatowych oraz w zorganizowanej specjalnie dla dzieci imprezie
rekreacyjnej Powitanie Wakacji,
·

uczestniczono w spotkaniach z pracownikami szkół w Czyżowie i Zawichoście w sprawie
możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej tych placówek,
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·

wzięto udział w Zjeździe Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz w otwarciu
wystawy malarstwa Dariusza Stelmacha w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
w Zawichoście,

·

przeprowadzono konsultacje z architektem w sprawie możliwości remontu budynku
Przedszkola w Zawichoście lub adaptacji na przedszkole części budynku szkoły
podstawowej,

·

reprezentowano Gminę Zawichost podczas: spotkania z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim, które zostało zorganizowane w Kielcach przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
Święta Pomidora w Dwikozach oraz podczas otwarcia nowej siedziby BS w Sandomierzu,

·

przeprowadzono rozmowy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie,
w sprawie wydzielenia ścieżki, która zapewni turystom dostęp do zabytkowego wodowskazu
w Zawichoście oraz położonego za nim repera carskiego. Poza tym omówiono możliwości
wydzierżawienia części terenu położonego w międzywalu pod potrzeby rekreacyjne
mieszkańców i turystów,

·

uczestniczono w cyklu szkoleń Strategicznie dla rozwoju
Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego,

którego

głównym

rekomendowanym przez
celem

było

zapoznanie

z najważniejszymi elementami nowego podejścia do zarządzania strategicznego rozwojem
w wymiarze krajowym i na szczeblu UE oraz ich implikacji na szczeblu lokalnym w nowej
perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020,
·

opracowano kosztorysy wykonania dekarskich prac remontowych, które w najbliższym
czasie zostaną przeprowadzone na dwóch budynkach mieszkalnych i ośrodku zdrowia
w Czyżowie ( wartość robót ok. 30 000 zł)

·

podpisano umowę na realizację przez Szkołę Podstawową w Czyżowie projektu Cyfrowa
szkoła, który jako jedyny w powiecie sandomierskim będzie realizowany w ramach
pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej ( wartość projektu to 37 565,00 zł)

·

uczestniczono

w

spotkaniu

z

dziećmi

i

młodzieżą

korzystającymi

ze

świetlic

środowiskowych w Podszynie i Chrapanowie oraz posiedzeniu Rady Sandomierskiego
Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego – LGD
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·

omówiono możliwości współpracy z Haliną Siemaszko Prezesem Ośrodka Promowania
Przedsiębiorczości

w Sandomierzu. Ośrodek ten w najbliższych latach przy wsparciu

środków z tzw. funduszu szwajcarskiego ( 6 722 265 franków szwajcarskich) będzie
realizował duży program rozwojowy Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością,
·

uczestniczono w posiedzeniach zespołu, który rozpoczął kontrolę zakończonego zadania
inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu ok. 14 -15 km kanalizacji w Zawichoście,

·

wykorzystano w pełni środki z pierwszej promesy rządowej w wysokości 400 000 zł,
z której: 123 188 zł przeznaczono na remont 686 mb ul. Nadwiślańskiej ( wartość całkowita
zadania 133 618,59), 208 606 zł na budowę 1464 mb. drogi Borki – Linów – Maruszów (
wartość całkowita zadania 304 264,78 zł), 68 206 zł na budowę 500 mb odcinka drogi
Podszyn – Szymanówka

( wartość całkowita zadania po przeprowadzonym przetargu

125 322,90 zł ). Na kontynuację ostatniego zadania otrzymano środki zagwarantowane w
kolejnej promesie w wysokości 200 000 zł. Za te środki zostaną wykonane po przetargu
kolejne dwa odcinki tej drogi o długości 719 mb i 158 mb..
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