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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 28.10.2011 r. do 30.11.2011 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
Ø trzech zmian w tegorocznym budżecie Gminy Zawichost,
Ø powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,
Ø przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2012 r. oraz projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawichost na lata 2012 – 2021,
Ø wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych
z

przetargiem ograniczonym na wydzierżawienie trzech nieruchomości gruntowych

należących do Gminy Zawichost,
oraz:
Ø powołano Panią Patrycję Sus – Lutyńską na stanowisko dyrektora Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Zawichoście, której pierwszym zadaniem było zabezpieczenie dziurawego
dachu i naprawa odpadającego tynku z sufitu nad sceną,
Ø wzięto

udział

w

posiedzeniach

komisji

Rady

Gminy

Zawichost

poświęconych

przyszłorocznym stawkom podatkowym, podczas spotkań przedstawiono również projekt
przyszłej wizji rozwoju Gminy Zawichost,
Ø wzięto udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w której uczestniczyli również dyrektorzy szkół, przedszkoli i ośrodka kultury
oraz inne zaproszone osoby, które aktywnie wspierają różne inicjatywy społeczne lub gminne.
Podczas spotkania poddano konsultacji społecznej projekt przyszłej wizji rozwoju Gminy
Zawichost,
Ø podziękowano organizatorom wyjazdu młodzieży na mecz drużyny piłki ręcznej KS VIVE
TARGI

KIELCE

i

spotkanie

z

zawodnikami

z

tej

drużyny

zorganizowane

w ramach projektu Teraźniejszość dla przyszłości w Hali Legionów w Kielcach. Jego
organizacja była możliwa dzięki współpracy nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących
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z GKPiRPA i gminą oraz pomocy Pawła Papaja - menedżera ds. marketingu Vive Targi
Kielce. Gospodarze spotkania w podziękowaniu od młodzieży, nauczycieli i burmistrza
otrzymali kosz zawichojskich jabłek podarowany przez Anielę i Andrzeja Lisów, scodroki –
tradycyjne rogaliki - wypieczone w cukierni Maspek oraz logo KS VIVE TARGI KIELCE
wykonane ze szkła witrażowego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gminy Zawichost,
Ø odbyto kolejne – 2 trudne spotkania - monitorujące budowę kanalizacji w Zawichoście,
w którym udział wzięli: inwestor zastępczy, wykonawca oraz inspektorzy nadzoru,
Ø wzięto udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów zorganizowanym w Obrazowie, podczas
którego skonsultowano podwyżki stawek podatkowych na 2012 rok oraz problemy związane
z rosnącymi kosztami utrzymania szkół,
Ø pozyskano wykwalifikowaną instruktorkę do prowadzenia siłowni w Zawichoście. Zadanie to
będzie realizowane od 1 grudnia w ramach pierwszorzędowej profilaktyki alkoholowej
i narkotykowej, która proponuje młodzieży alternatywne – atrakcyjne możliwości spędzania
wolnego czasu,
Ø wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczono w Mszy Św. inaugurującej diecezjalne
obchody Roku Błogosławionej Salomei. W Eucharystii udział wzięli biskup diecezji
sandomierskiej - dr. Krzysztof Nitkiewicz, biskup pomocniczy Edward Frankowski, ks.
proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny M. Rusak oraz inni kapłani
związani Zawichostem i parafią,
Ø przeprowadzono I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie na okres 6 lat nieruchomości
gruntowych: dwóch części działki nr 1254/14 o pow. 5,80 i 15,10 ha, położonych
w miejscowości Zawichost KOGUTKI (w obydwu przetargach dzierżawę uzyskał rolnik
z Gminy Zawichost) oraz części działki nr 1010/2 o pow. 4,00 ha położonej w miejscowości
Zawichost BŁONIE ( przetarg nierozstrzygnięty)
Ø uczestniczono w naradzie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz ośrodka kultury, podczas
którego omówiono problematykę: przygotowań do zimy ( piasek, sól, zabezpieczenie
budynków w czasie przerw w nauce), właściwego zabezpieczenia urządzeń infrastruktury
sportowej oraz elementów wyposażenia placówek ( m. in. bramki, kosze, wycieraczki),
dowozów szkolnych – doprowadzanie dzieci do autobusu i do szkoły, zasady i możliwości
wydatkowania środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową i narkotykową,
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przygotowania programu na ferie zimowe oraz przyszłorocznego kalendarza imprez
szkolnych, środowiskowych i gminnych,
Ø wzięto udział w warsztatach zorganizowanych w Sandomierzu na temat partnerstwa publiczno
– prywatnego poprowadzonych przez dyrektora generalnego Centrum Partnerstwa Publiczno
– Prywatnego - Przemysława Zarembę,
Ø dokonano odbioru prac remontowych przeprowadzonych w świetlicy w Podszynie, wartość
robót wyniosła 139 989,35 zł. ( w tym dotacja 111 991,48). Dokonano również odbioru
remontu świetlicy w Chrapanowie – wartość robót wyniosła 131 270,24 zł

( w tym dotacja

105 016,19 zł ),
Ø uzgodniono w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu procedurę zwrotu gminie żydowskiej
nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście, na której znajduje się kirkut,
Ø zorganizowano spotkanie z dyrektorem Ośrodka Formacji Liturgicznej w Zawichoście siostrą
Anną Hyżko i ks. Krzysztofem Sudołem podczas którego omówiono różne możliwości
współpracy przy podejmowanych inicjatywach na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Zawichost,
Ø nawiązano współpracę z firmą Haskel, która zajmuje się finansowaniem inwestycji gminnych
w sposób który nie zwiększa wskaźników zadłużenia,
Ø uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym w Baćkowicach przez Ekologiczny Związek
Gmin Dorzecza Koprzywianki,
Ø nawiązano współpracę w sprawie opracowania programu utylizacji odpadów azbestowych
z terenu Gminy Zawichost oraz pozyskania na ten cel środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych (20 % udział gminy w opracowaniu programu).
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