Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 18.05.2011 r. do 28.06.2011 r.
pomiędzy sesjami Rady Miasta i Gminy Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
Ø przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2010 rok
Ø powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
Ø zmian w budżecie Gminy na 2011 r.,
Ø powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do rad gmin oraz
wyborów burmistrza,
Ø powołania komisji konkursowych do wyborów dyrektorów szkół,
Ø zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodu pożarniczego Volvo,
Ø ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników,
Ø zatwierdzenia wyników konkursów na dyrektorów szkół,
oraz:
Ø uczestniczono w spotkaniu szkoleniowym burmistrzów i wójtów, w którym udział wzięli
prezes RIO w Kielcach, wojewoda i prokurator, którzy omówili zagadnienia związane
z prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych,
Ø uczestniczono w spotkaniu szkoleniowym z zakresu Obrony Cywilnej zorganizowanym
specjalnie dla burmistrzów i wójtów z województwa świętokrzyskiego,
Ø przygotowano dwa wnioski w ramach tzw. małych projektów, na wyposażenie Środowiskowych
Centrów Integracji Społecznej w Chrapanowie i Podszynie, których uruchomienie zaplanowano
wstępnie na 2012 rok,
Ø uczestniczono w kolejnych posiedzeniach Gminnej Komisji

Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, podczas których podsumowano od strony finansowej realizację
programu profilaktyki na 2011 r. oraz podjęto decyzję w sprawie przygotowania wspólnie ze
szkołą w Zawichoście nowoczesnego programu rozwoju przedsiębiorczości , który będzie
realizowany w dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2011/2012.
Ø zasięgnięto opinii różnych instytucji kontrolnych w sprawie celowości zatrudnienia inwestora
zastępczego do dalszego prowadzenia budowy kanalizacji w Zawichoście, w związku z
wnioskami z zewnętrznej ekspertyzy, oceniającej powyższą inwestycję,
Ø podpisano umowę z inwestorem zastępczym, który podjął się dalszego prowadzenia wyżej
wymienionej inwestycji,
Ø po spotkaniach z nauczycielami i dyrektorami zatwierdzono projekty organizacyjne gminnych
placówek oświatowych,
Ø uczestniczono w zakończeniach roku szkolnego oraz podsumowaniach projektów edukacyjnych
realizowanych w szkołach i przedszkolu,

Ø zorganizowano Piknik Zawichojski, przy okazji którego zapoznano również członka Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego K. Kotowskiego, ze stanem koryta Wisły. Środki na jego
organizację pozyskano głównie od sponsorów,
Ø uczestniczono w zebraniach Miejsko – Gminnego Zarządu OSP,
Ø negocjowano z rzeszowskim oddziałem Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja możliwości
obniżenia stawek opłat za dostarczaną energię do gminnych instytucji publicznych,
Ø promowano nasze liceum na spotkaniu z gimnazjalistami, zorganizowanym przez nauczycieli
i dyrekcję szkoły,
Ø zorganizowano grupę interwencyjną do wycinki zakrzaczeń przydrożnych, które utrudniają
przejazdy maszynami rolniczymi,
Ø reprezentowano gminę Zawichost na imprezach lokalnych w Ożarowie i Annopolu,
Ø aktywnie uczestniczono w posiedzeniach Rady Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Regionalnego – LGD,
Ø na spotkaniu z wojewodą świętokrzyskim Bożentyną Pałką – Korubą przedstawiono argumenty
uzasadniające likwidację rezerwatu w Zawichoście, które gmina zawarła w piśmie skierowanym
w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.
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