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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 21.05.2012 r. do 27.06.2012 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
· odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście,
· sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,
· wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno –
rozrywkowej,
· Regulaminu Świetlic Wiejskich utworzonych przez gminę Zawichost,
· wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z II
przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
· zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok,
· zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok,
· zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok,
oraz:
· opracowano regulamin konkursu Figury i krzyże przydrożne w Mieście i Gminie Zawichost,
który zostanie przeprowadzony z okazji ustanowienia Błogosławionej Salomei Patronką
Zawichostu,
· rozpoczęto analizę projektu nowej strategii Rozwoju Gminy Zawichost do roku 2020, który
przygotowała Firma Hektor ,
· zorganizowano Piknik Zawichojski – Wianki 2012, który w tym roku po raz pierwszy odbył
się na Małym Rynku naszego miasta,
· doprowadzono do bezpośredniego spotkania dyrektora zakładu w Piotrowicach
z inwestorem, który zamierza wybudować na terenie naszej gminy bezodorową
bioelektrownię. Rozmowa dotyczyła możliwości sprzedaży 5 ha działki pod budowę jednej
z pięciu bioelektrowni, których budowie patronuje Świętokrzyski Urząd Marszałkowski
w Kielcach,
· uczestniczono w zebraniach wiejskich na Wyspie oraz w Chrapanowie i Linowie,
· wzięto udział w spotkaniu naszej młodzieży z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Generalnym
Zakładów Porcelany Ćmielów - Ingą Kamińską, które zorganizowano w ramach projektu
Teraźniejszość dla przyszłości. Uczestniczono również w kolejnym takim spotkaniu
zorganizowanym w Teatrze Muzycznym w Lublinie,
· reprezentowano Gminę Zawichost podczas uroczystości sobótkowych zorganizowanych
w Annopolu,
· pomagano ekipie telewizji polskiej przy kręceniu materiału filmowego na bazie którego
powstanie 18 minutowy film o Zawichoście. Jego premierę przewidziano na listopad 2012
roku,
· uczestniczono w dniach rodziny zorganizowanych w gminnych placówkach oświatowych,
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spotkano się w obecności wicemarszałka województwa świętokrzyskiego z dyrektorem
zarządu dróg wojewódzkich w sprawie nie załatwionego od wielu lat problemu podmywania
wodami opadowymi budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W ich
efekcie doprowadzono do wizji lokalnej w Zawichoście i na podstawie jej ustaleń podjęto
działania, które prawdopodobnie ostatecznie usunęły występujące zagrożenie.
uczestniczono w posiedzeniu Rady Ochrony Przyrody zorganizowanym w Rzeszowie
w sprawie wniosku Starosty Powiatu Stalowowolskiego o likwidację rezerwatu Wisła pod
Zawichostem. Tego dnia spotkano się również z dyrektorem Agencji Nieruchomości
i Modernizacji Rolnictwa w sprawie drogi dojazdowej w Czyżowie i świetlicy na Wyspie,
spotkano się z osobami odpowiedzialnymi za organizację dowozów szkolnych w gminie
w celu dokonania ich przeglądu przed ogłoszeniem przetargu na wybór przewoźnika na rok
szkolny 2012/2013,
rozpoczęto negocjacje z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie
w sprawie możliwości przekazania gminie Zawichost dwóch części działki położonej
w międzywalu Wisły należącej do Skarbu Państwa. Po ich przekazaniu gmina będzie mogła
wykonać bezpośrednie dojście do zabytkowego limnigrafu i carskiego repera oraz udostępnić
mieszkańcom i turystom nowe tereny rekreacyjne położone nad rzeką,
uczestniczono w uroczystości posadzenia Dębu Katyńskiego zorganizowanej przez
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście,
reprezentowano interesy Gminy podczas walnego posiedzenia Rady Sandomierskiego
Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego LGD. Wnioski złożone przez nasz Urząd znalazły się
na 6 pozycji ( Linów 35 punktów) i 8 pozycji ( Zawichost – 32 punkty),
uczestniczono w uroczystym zakończeniu projektu Teraźniejszość dla przyszłości, którą
zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Projekt zrealizowano ze
środków pozyskanych z Fundacji Bank Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK oraz Gminnego
Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
odebrano promesę rządową w wysokości 200 000 zł na odbudowę dróg popowodziowych. To
już druga transza finansowa. Razem gmina pozyskała w tym roku kwotę 600 000 zł.
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