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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 29.06.2011 r. do 17.08.2011 r.
pomiędzy sesjami Rady Miasta i Gminy Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
Ø pięciu zmian w tegorocznym budżecie Gminy Zawichost,
Ø powołania w Urzędzie Miasta i Gminy Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia służby
przygotowawczej i zorganizowania egzaminu kończącego tę służbę w urzędzie w Zawichoście,
Ø powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
Ø zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu – dotyczące utworzenia stanowiska Gminnego
Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej,
Ø powołania komisji ds. odbioru inwestycji Odbudowa dróg gminnych popowodziowych: drogi
nr 401018 T Linów – Piotrowice-Czarna Woda ; - drogi nr 401052 T Linów Kolonia przez wieś,
Ø przeprowadzenia

oceny przydatności oraz

wybrakowania

sprzętu

i umundurowania

przekazanego w użytkowanie ochotniczym strażom pożarnym z terenu Gminy Zawichost,
Ø ustalenia normy zużycia paliw płynnych w eksploatacji motopompy użytkowanej przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Zawichoście,
Ø powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie
Miasta i Gminy Zawichost oraz regulaminu pracy komisji,
Ø powierzenia z dniem 1 września 2011 r.: Marzenie Drobiazg stanowiska dyrektora Zespołu
Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Annie Żak stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście oraz Bożenie Kaptur pełnienia obowiązków
dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście,
Ø upoważnienia Ewy Kwiatkowskiej - Kierownika OPS do podpisania i złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz do podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu Razem po
nowe kwalifikacje i podejmowania czynności określonych w/w umową partnerską przy
realizacji projektu,
oraz:
Ø wzięto udział w rozprawie przed Komisją Regulacyjną w Warszawie w sprawie zwrotu działek
należących przed wojną do gminy żydowskiej,
Ø podpisano umowę z rzeszowskim oddziałem Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja

o przyłącze prądowe w lokalu socjalnym w Czyżowie Szlacheckim ,
Ø przeprowadzono dwa przetargi na remont świetlicy w Chrapanowie i Podszynie,
Ø uczestniczono w posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach ,
Ø odbyto spotkanie monitorujące budowę kanalizacji w Zawichoście, w którym udział wzięli:
inwestor zastępczy, wykonawcy oraz inspektor nadzoru,
Ø zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami naszej gminy,
Ø uczestniczono w przeprowadzonej kontroli inwestycji zrealizowanych w 2010 roku ze środków
rządowych przewidzianych na remonty i odbudowę dróg popowodziowych,
Ø po unieważnionych postępowaniach przetargowych wybrano w drodze negocjacji przewoźnika,
który zapewni przewozy dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym,
Ø uczestniczono w spotkaniu z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierzem
Kotowskim i

zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Aleksandrą Woźniak

w sprawie uwzględnienia w przyszłej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,
planów rozwojowych, potrzeb i oczekiwań Gminy Zawichost,
Ø spotkano się w Zawichoście z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotrem
Żołądkiem i dyrektorami instytucji odpowiedzialnych za wycinkę zakrzaczeń międzywala ,
Ø uczestniczono w odbiorze drogi w Linowie,
Ø odbyto spotkanie z Renatą Murawską - dyrektorem Wydziału Polityki

Społecznej

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Ø odbyto konsultacje z przedstawicielem Energy Solution Sp.zo.o. z Warszawy w

sprawie

możliwości uzyskania korzystniejszych warunków na dostawy energii dla Gminy Zawichost,
Ø reprezentowano gminę Zawichost na imprezach : Dni Annopola, Święto Pomidora w Dwikozach
, Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Sandomierzu, Dożynki Powiatowe w Klimontowie,
Ø odebrano promesy z rąk ministra MSWiA Jerzego Milera i Wojewody Świętokrzyskiego
Bożentyny Pałki-Koruby na drogi popowodziowe dla gminy Zawichost w wysokości
350 000zł.,
Ø uczestniczono w posiedzeniach Rady Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego
– LGD ,
Ø skonsultowano z Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką – Korubą koncepcję dalszego
rozwoju Gminy Zawichost, która będzie stanowiła podstawę do opracowania strategii rozwoju
naszej Gminy na lata 2012 – 2022,
Ø po dwóch unieważnionych przetargach i przeprowadzeniu negocjacji podpisano umowę
z Caritas Sandomierz na przewozy dzieci niepełnosprawnych w nowym roku szkolnym.
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