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Informacja Burmistrza z działalności 

za okres od 25.09.2013 r. do 29.11.2013 r.  
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 

 
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach: 

· zmiany Zarządzenia nr 87.2011 z dn. 12.09.2011 r. w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości gruntowych,   

· powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego,  

· zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,  

· zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

· wskazania podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna na terenie gminy Zawichost,  

· tworzenia na terenie Gminy Zawichost Zastępczych Miejsc Szpitalnych w razie wystąpienia 

sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa   i w czasie wojny,  

· powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych Budowa i przebudowa budynku szkoły 

podstawowej w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na 

przedszkole, 

· przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028, 

· przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2014 r.    

wydano również szereg zrządzeń w sprawach, wielokrotnych: 

· zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok,  

· zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2013 rok, 

· zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok, 

oraz: 

· uczestniczono w konsultacjach społecznych regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zorganizowanym przez Zarząd 

Województwa w Sandomierzu,  

· wzięto udział w posiedzeniach Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej,  
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· na zaproszenie wojewody i marszałka województwa opolskiego uczestniczono                          

w konferencji Model opieki i wsparcia osób starszych,  jak się okazało strategia rozwoju tego 

województwa jest zbliżona w swych celach strategicznych do strategii rozwoju naszej gminy 

i dlatego jesteśmy zapraszani przez władze tego województwa do coraz bliższej współpracy,  

· wzięto udział w spotkaniach z mieszkańcami, które odbyły się w Zawichoście                           

i Podszynie, zorganizowanych przez Komendanta Policji i Wydział Ruchu Drogowego w 

Sandomierzu na temat bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach oraz oszustw 

metodą na wnuczka ,  

· reprezentowano gminę podczas spotkania zorganizowanego przez Związek Miast i Gmin 

Regionu Świętokrzyskiego, którego tematyka obejmowała m.in. stan realizacji umów                 

e - świetokrzyskie i możliwości wykorzystania środków z WFOŚiGW na realizację 

projektów proekologicznych,   

· uczestniczono w Konferencji informacyjno – promocyjnej podsumowującej realizację RPO 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -  2013, 

· wzięto udział w różnego rodzaju uroczystościach związanych z rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego w Linowie, Zawichoście i Czyżowie oraz roku akademickiego   w Sandomierzu, 

· w związku z powtarzającymi się informacjami o awariach, podjęto działania kontrolne stanu 

technicznego autobusów PKS Tarnobrzeg obsługujących dowozy szkolne na terenie gminy 

Zawichost,  

· gmina Zawichost wspólnie z gminami Koprzywnica, Klimontów i Obrazów stworzyła grupę 

zakupową, która w wyniku aukcji elektronicznej uzyskała bardzo dobrą cenę zakupu energii, 

zamiast płacić 247 zł za 1000 KW, będziemy od nowego roku płacili  firmie PKP 

Energetyka S.A. 208,70 zł,     

· wspólnie z przedstawicielami zarządu naszego województwa omówiono możliwości 

modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej 777 raz wykonania wymiany rozpadających 

się krawężników na miejskim odcinku tej drogi,   

· reprezentowano gminę na uroczystościach zorganizowanych z okazji 60 – lecia powstania 

Koła Łowieckiego Jarząbek, 60 – lecia utworzenia Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Zawichost oraz na uroczystej mszy św. odprawionej w pierwszą rocznicę 

ustanowienia Bł. Salomei Patronką Miasta Zawichostu,  
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· zapoznano się w Tarnobrzegu z protokołem pokontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej                  

z Rzeszowa, w którym stwierdzono, że gmina Zawichost w 2009 roku zaniżyła swoje 

dochody, co w efekcie będzie skutkowało koniecznością zwrotu ok. 173 000 zł - części 

subwencji za 2011 rok udzielonej gminie Zawichost przez Ministerstwo Finansów,  

· uczestniczono w imprezach zorganizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w 

Zawichoście,  

· przygotowano projekt budżetu gminy na 2014 r. i przeanalizowano przyczyny obniżenia 

przyszłorocznych dochodów otrzymywanych w ramach subwencji i udziałów w podatku 

dochodowym z Ministerstwa Finansów o 726 357 zł i niestety stwierdzono, że jest to skutek 

uchwalanych przez gminę zwolnień i obniżek podatkowych,   

· rozpoczęto usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Zawichost. Do tej pory 

złożono 18 wniosków, a w ich wyniku usunięto 22,44 tony płyt azbestowo – cementowych. 

Do usunięcia jeszcze w tym roku, na dzień dzisiejszy pozostało 7,13 tony.   W  sumie  za  

zebranie, wywiezienie i zdeponowanie na profesjonalnym składowisku  w Kraśniku ww. 

ilości eternitu, gmina zapłaci firmie realizującej to zadanie kwotę - 7 610 zł., 

· złożono do WFOŚ wniosek o dofinansowanie kwotą 75 000 zł  ( udział gminy 15 000 zł) 

kontynuacji w 2014 r. akcji usuwania materiałów zawierających azbest, ale rozszerzonej o 

sfinansowanie również kosztów zdjęcia eternitu z dachów,   

· rozpoczęto przy dużym zaangażowaniu społecznym, w tym młodzieży z zawichojskich szkół  

oraz w ścisłej współpracy z pracownikami Zakładu Komunalnego akcję poprawy warunków 

pobytowych psów, które przeznaczone są do tzw. adopcji rodzinnej (ocieplanie bud i budowa 

kojców),  

· zakończono przebudowę części szkoły w Zawichoście i przygotowywany jest odbiór 

powstałego w jej wyniku przedszkola. Umożliwi to udostępnienie dzieciom tej placówki 

jeszcze w miesiącu grudniu – koszt tego zadania zamknie się w kwocie  216 382,52 zł,    

· rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska wraz z bieżnią i skocznią przy szkole                         

w Zawichoście. Inwestycję tę zrealizuje firma Multisport – Karina Komornicka Katowice 

za kwotę 592 701,54 zł brutto. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie to 

prawdopodobnie będzie zakończone w 201 4 r.  
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· odebrano z uwagami 320 mb drogi w Kolecinie, na realizację tego zadania gmina pozyskała 

z FOGR 30 000 zł, a cała inwestycja kosztowała 101 722,48 zł,  

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                                             Zawichost 

Tomasz  Siwek  
 


