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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 28.05.2014 r. do 18.06.2014 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
·

powołania komisji ds. odbioru technicznego robót pn. Przebudowa drogi gminnej nr 401066
T Linów – Szczury na odcinku o długości 0+009,36 do 0+864,36

·

zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych

wydano również szereg zarządzeń w sprawach, wielokrotnych:
·

zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 r.

·

zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 r.

·

zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 r.

·

sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie Urzędu Miasta i Gminy
Zawichost,

·

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do
zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

oraz:
·

reprezentowano gminę Zawichost na imprezie rekreacyjnej w Łoniowie Pierogarnia 2014,

·

uczestniczono w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej,
podczas którego m.in., rozpatrzono odwołania od oceny wniosków o przyznanie pomocy na
operacje z zakresów Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty,

·

przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawichoście w sprawie ulgi podatkowej w
zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu
pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo
wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po
dniu 1 stycznia 2014 roku”. Podjęcie tej uchwały będzie sprzyjało rozwojowi
przedsiębiorczości na terenie naszej gminy,

·

zlecono opracowanie prototypu nowego przystanku autobusowego, który docelowo zastąpi
wszystkie zniszczone wiaty przystankowe,

·

przystąpiono do ustawiania nowych słupów ogłoszeniowych. Zadanie to realizuje Zakład
Komunalny,

·

uczestniczono w Konferencji IV Forum Polski Wschodniej, posiedzeniu Społecznego
Kolegium Redakcyjnego, które wspólnie z gminą realizuje projekt Wirtualne Muzeum Ziemi
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Zawichojskiej oraz w kolejnym posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, poświęconym m.in. wsparciu inicjatyw sprzyjających
zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie zbliżających się wakacji,
·

wzięto udział w spotkaniu podsumowującym bardzo ciekawy projekt Na własne konto, który
został przeprowadzony w Zespole Szkół w Zawichoście,

·

reprezentowano gminę na uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji pięciolecia Firmy
Refal oraz uznania tej firmy za Organizację Producentów Owoców i Warzyw,

·

uczestniczono w obchodach Dnia Rodziny zorganizowanych przez Szkołę w Czyżowie oraz
uroczystościach obchodów Dnia Dziecka w Zawichoście i Chrapanowie,

·

dokonano odbioru technicznego drogi gminnej nr 401066 T Linów – Szczury. Zadanie to
zostało zrealizowane wspólnie z gminą Ożarów za kwotę 157 551,83 zł. Dzięki korzystnemu
wynikowi przetargu gmina Zawichost pokryła tylko koszty dokumentacji i nadzoru nad tą
inwestycją,

·

w ramach tzw małych projektów realizowanych we współpracy z LGD podpisano umowę na
realizację projektu Szlak Św. Franciszka w Zawichoście – pierwszego gminnego szlaku
turystycznego. Na realizację tego zadania otrzymamy wsparcie finansowe z PROW w
wysokości 22 591,20 zł. Projekt będzie kosztował w sumie 34 733,97 zł.

·

w ramach tego samego działania wspólnie z OSP Dziurów złożono wniosek o przyznanie
środków finansowych na realizację projektu Utworzenie i wyposażenie placu zabaw
w Wiejskiej Strefie Rekreacyjnej w Dziurowie. Wartość projektu 37 180,59 zł, w tym środki
z PROW 24 182,50 zł,

·

w ramach działania Odnowa Wsi złożono wniosek o dofinansowanie kwotą 33 650 zł
Projektu Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – Etap I
Całkowita wartość zadania 53 996,82 zł.

·

na bieżąco monitorowano inwestycję Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy
szkole w Zawichoście, a w szczególności budowę bezpiecznych ciągów komunikacyjnych od
budynku szkoły do boiska. Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy
dodatkowe 45 000 zł. Rozpoczęto również procedurę odbioru technicznego tej inwestycji i
oddania do użytku tego tak potrzebnego kompleksu sportowego.
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