Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 29.12.10 r. do 31.01.2011 r.
pomiędzy sesjami Rady Miasta i Gminy Zawichost
Wydano siedem zarządzeń dotyczących: polityki rachunkowości, czynności z zakresu prawa
pracy , zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu, prowadzenia akcji kurierskiej, powołania
komisji ds. odbioru technicznego studni głębinowej oraz spisów zdawczo – odbiorczych
środków pieniężnych w kasie oraz:
Ø zamówiono 18 kompletów umundurowania bojowego dla strażaków z naszej gminy,
hełmy z kominiarkami oraz radiostację dla zakupionego samochodu gaśniczego,
Ø uczestniczono w zebraniach sprawozdawczo – wyborczych Ochotniczych Straży
Pożarnych w Dziurowie, Czyżowie i Zawichoście,
Ø wzięto udział w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatową Jednostkę Państwowej
Straży Pożarnej w Sandomierzu, podczas którego omówiono priorytety dla dalszego
rozwoju Gminnego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
Ø uczestniczono w naradzie burmistrzów i wójtów w Obrazowie, na której omówiono
wprowadzenie przez energetykę nowych opłat za konserwację oświetlenia ulicznego.
W tej samej sprawie podjęto również indywidualne negocjacje z dyrektorem Rejonu
Dystrybucji Energii Tarnobrzeg,
Ø przeprowadzono konsultacje z Powiatowym Komendantem Policji w sprawie przyszłości
Posterunku Policji w Zawichoście,
Ø wzięto udział w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatową Komendę Policji
w Sandomierzu, podsumowującym stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie
sandomierskim,
Ø omówiono ze Starostą Sandomierskim najbliższe inwestycje drogowe, które będą
realizowane ze środków gminy, powiatu i funduszy rządowych,
Ø uczestniczono w uroczystości wręczenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego stypendiów
Prezesa Rady Ministrów dla 30 najzdolniejszych uczniów z powiatów: sandomierskiego,
opatowskiego i staszowskiego, wśród których znalazł się także Krzysztof Stola - uczeń
klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zawichoście,
Ø podczas uroczystości zorganizowanej przez urząd i najbliższą rodzinę uhonorowano
dostojną jubilatkę - Helenę Wójcik, stuletnią mieszkankę Zawichostu,
Ø wzięto aktywny udział w koncertach i licytacjach organizowanych z okazji XIX Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

Ø otwarto turniej brydżowy i wernisaż Wisła łączy zorganizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury,
Ø wsparto organizację baliku noworocznego zorganizowanego przez bibliotekę publiczną
i zawichojskie koło wędkarzy, podczas którego m.in. wręczono nagrody 22 najbardziej
aktywnym czytelnikom,
Ø uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym przez samorządowców wielkopolskich, na
którym zapoznano się m.in. z wymaganiami inwestorów w zakresie organizacji terenów
aktywizacji gospodarczej oraz oczekiwanych przez nich ulg podatkowych,
Ø podpisano wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego projektów:

Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego

i Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego,
które będą realizowane wspólnie przez miasta i gminy z naszego województwa,
Ø w związku z licznymi uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców zorganizowano robocze
spotkanie z wykonawcą kanalizacji sanitarnej układanej w ulicach naszego miasta oraz
inspektorem nadzorującym prowadzone prace budowlane,
Ø uczestniczono w szkoleniu zorganizowanym dla samorządowców w Ożarowie,
Ø w związku z brakiem reakcji na wniosek złożony w 2010 roku, ponownie wystąpiono
pisemnie do Wojewody Świętokrzyskiego i Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Kielcach o podniesienie korony wału przeciwpowodziowego.

