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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 16.02.2012 r. do 29.03.2012 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost

Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
Ø wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych
z II przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,
Ø ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście,
Ø nieodpłatnego przekazania drewna: OSP w Podszynie, Samorządowemu Przedszkolu
w Linowie, Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawichoście,
Ø powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do
Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.,
Ø przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań
rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji
o stanie mienia Gminy Zawichost za 2011 rok,
oraz:
Ø na

spotkaniu zorganizowanym w

przedstawiono

Krakowie

przez

Firmę Marketingową Hektor

Firmie Warbud, zadania, które mogłyby być realizowane w partnerstwie

publiczno - prywatnym na terenie gminy Zawichost,
Ø przeprowadzono zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach OSP z terenu Miasta
i Gminy Zawichost,
Ø uczestniczono w dwóch konferencjach zorganizowanych podczas targów EKO-TECH
w Kielcach poświęconych: zasadom właściwej organizacji systemu odbioru i utylizacji
odpadów stałych oraz możliwościom wykorzystania biomasy z produkcji rolniczej do
produkcji eko - energii,
Ø zorganizowano naradę z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, dyrektorami
biblioteki, ośrodka kultury, opieki społecznej i zakładu komunalnego, podczas którego
podsumowano realizację ustaleń z narady w dniu 1 lutego 2012 roku oraz m.in: podsumowano
ferie zimowe, omówiono zasady bezpieczeństwa przy wycince drzew prowadzonych
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na nieruchomościach należących do Gminy, ustalono zasady prowadzenia prac porządkowych
na terenie Gminy oraz przeanalizowano możliwości uruchomienia świetlic środowiskowych,
Ø wzięto udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, podczas którego m.in.: za priorytetowe zadanie uznano konieczność
uruchomienia

Środowiskowych

Centrów

Integracji

Społecznej

w

świetlicach

w Chrapanowie i Podszynie, w związku z zakończeniem ich modernizacji na które
wydatkowano 271 259,59 zł ( dotacja 217 007,67 zł) i zakupieniem do nich kompletnego
wyposażenia za prawie 80 000 zł, przy dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokości 45 220 zł,
Ø podjęto również starania o doprowadzenie do ww. świetlic Internetu, założenia w nich
instalacji alarmowych oraz zatrudnienia moderatorów środowiskowych przygotowanych do
prowadzenia zajęć świetlicowych o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i integracyjnym,
Ø zorganizowano dwa spotkania konsultacyjne w związku z przystąpieniem gminy Zawichost do
opracowania nowej Strategii Rozwoju do roku 2020, założono na stronie internetowej gminy
zakładkę z informacjami na temat prac nad strategią oraz przekazano kierownikom jednostek
celem ich upowszechnienia, ankiety sondażowe, które pomogą w wytyczeniu strategicznych
kierunków dalszego rozwoju naszej gminy,
Ø wzięto udział w posiedzeniu Rady Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego –
LGD , na której omówiono działania zaplanowane do realizacji w 2012 roku,
Ø uczestniczono w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, na której omawiano m.in. działania, które należy podjąć, żeby zapewnić
naszej gminie pełną ochronę przeciwpowodziową,
Ø w

odpowiedzi

na

inicjatywę

Urzędu

Marszałkowskiego

przygotowano

spotkanie

przedstawiciela inwestora z podmiotem gospodarczym z terenu gminy Zawichost
dysponującego odpowiednim terenem do budowy na nim polskiej bioelektrowni „Elektra”
charakteryzującej się beztlenowym, bezodorowym i bezodpadowym systemem produkcji ekoenergii z biomasy roślinnej pozyskiwanej od rolników na podstawie zawartych umów
kontraktacyjnych,
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Ø uczestniczono w konferencji Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością zorganizowanej
w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas której omówiono m.in. zasady właściwej promocji gmin
i możliwości wykorzystania środków z Funduszu Szwajcarskiego,
Ø w odpowiedzi na złożone i dobrze udokumentowane wnioski otrzymano promesę gwarantującą
rządowe środki finansowe w wysokości 400 000 zł na remont ulicy Nadwiślańskiej ( 100%
wydatków kwalifikowanych)

i Drogę Borki - Linów – Maruszów ( 80 % kosztów

kwalifikowanych),
Ø uczestniczono w posiedzeniu Komisji Regulacyjnej Mienia Żydowskiego w Warszawie,
gdzie wynegocjowano dosyć korzystne dla gminy warunki zwrotu nieruchomości żydowskich
położonych na terenie Zawichostu,
Ø wzięto udział w spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie w sprawie wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia
powodziowego, które tylko potwierdziło, że RZGW niewiele ma do zaoferowania w tym
zakresie zagrożonym gminom,
Ø zapoznano się podczas spotkania zorganizowanego w Sandomierzu przez Stowarzyszenie
Miasta w Internecie z nowym projektem Polska Cyfrowa Równych Szans, którego
podstawowym celem jest stworzenie podstaw ogólnopolskiego systemu włączania do świata
cyfrowego generacji 45/50+ przy pomocy 2600 animatorów – Latarników Polski Cyfrowej.
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