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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 30.03.2011 r. do 18.05.2011 r.
pomiędzy sesjami Rady Miasta i Gminy Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
Ø powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do konkursu na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie sportu,
Ø zmiany w budżecie Gminy na 2011 r.,
Ø likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost,
Ø przeprowadzenia wiejskich zebrań wyborczych,
Ø powołania stałej komisji przetargowej,
Ø nieodpłatnego przekazania książek „ Dzieje Zawichostu do początków XIX wieku”
do Biblioteki Publicznej w Zawichoście,
Ø odwołania dyrektora szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim,
Ø ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zespołu szkolno – przedszkolnego
w Czyżowie i zespołu szkół ogólnokształcących w Zawichoście,
Ø wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w miejscowości Podszyn na okres 3 lat,
oraz:
Ø uczestniczono w spotkaniu szkoleniowym burmistrzów i wójtów zorganizowanym przez
Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z udziałem prezesa RIO w Kielcach, który
wspólnie z przedstawicielami wydziału kontroli urzędu marszałkowskiego omówił podstawowe
błędy popełniane przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych,
Ø uruchomiono Punkt Interwencji Kryzysowej, który będzie pomagał osobom uzależnionym od
alkoholu oraz rodzinom tych osób,
Ø rozpoczęto cykl zajęć z zakresu profilaktyki alkoholowej obejmujących zajęcia sportowe
z zakresu piłki ręcznej i nożnej organizowane w piątki i soboty dla wszystkich chętnych dzieci
z terenu Gminy Zawichost,
Ø uczestniczono

w

dwóch

kolejnych

posiedzeniach

Gminnej

Komisji

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których omówiono realizację programu
„Weekend bez uzależnień” oraz podjęto decyzje w sprawie przygotowania w ramach

wakacyjnych zajęć profilaktycznych programu nauki pływania dla młodzieży z klas II I III
gimnazjum,
Ø uzgodniono wstępnie z dyrektorem pływalni w Ożarowie harmonogram i koszty realizacji
w czasie wakacji 15 dniowego kursu nauki pływania zakończonego egzaminem na kartę
pływacką,
Ø podpisano z konsorcjantem aneks do umowy na budowę kanalizacji w Zawichoście oraz
przeprowadzono

wstępne

rozmowy

ze

specjalistycznymi

firmami,

które

mogłyby

reprezentować gminę przy realizacji tego ogromnego zadania inwestycyjnego,
Ø podpisano umowę z Klubem Sportowym „ Powiśle”, który nie tylko będzie szkolił młodzież
w zakresie piłki nożnej, ale również zadba o Stadion Miejski w Zawichoście,
Ø przeprowadzono wybory sołtysów we wszystkich wsiach sołeckich Gminy Zawichost,
Ø zorganizowano w Dziurowie spotkanie z łowczym Koła „Bażant”, na którym rolnicy z naszej
Gminy mogli przedstawić swoje oczekiwania w związku ze szkodami czynionymi przez dzikie
zwierzęta w uprawach polowych,
Ø wybrano wykonawcę i podpisano dwie umowy na remont dróg Linów Kolonia i Linów –
Czarna Woda przy udziale środków z budżetu państwa oraz uczestniczono w przekazaniu
wykonawcy placu budowy drogi do Dziurowa, zadania realizowanego wspólnie z powiatem
sandomierskim,
Ø podjęto decyzję o usunięciu przez certyfikowaną firmę eternitu z dachu budynku przylegającego
bezpośrednio do ściany szczytowej świetlicy w Chrapanowie, który uniemożliwiał
przeprowadzenie pełnego

zakresu remontu świetlicy wiejskiej w tej miejscowości

finansowanego w znacznej części ze środków unijnych,
Ø powitano na Ziemi Zawichojskiej ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który otworzył
w naszym mieście Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie im. Błogosławionej Salomei,
Ø uczestniczono w roli gościa w Diecezjalnym Święcie Strażackim w Koprzywnicy, Święcie
„ Kwitnącej Wiśni” w miejscowości Nowe, Ogólnopolskim „Pikniku Ekologicznym”
w Pobiedziskach oraz w wielkanocnych imprezach kulturalnych organizowanych w szkołach
i na Sandomierskim Zamku,
Ø negocjowano z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nowe stawki taryf za
dostarczaną wodę i ścieki zrzucane do urządzeń komunalnych,
Ø kontynuowano działania na rzecz podwyższenia, remontu i budowy nowego odcinka wału
przeciwpowodziowego w gminie Zawichost oraz likwidacji rezerwatu ptaków zlokalizowanego
w międzywalu Wisły,
Ø rozpoczęto rozmowy w sprawie uruchomienia SMS - owego systemu powiadamiania
kryzysowego,

Ø uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatową Komendę Policji w Sandomierzu
w sprawie dofinansowania przez gminy imprezy „Razem bezpieczniej” .
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