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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 27.12.2013 r. do 17.03.2014 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
·

wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z
przetargiem na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej,

·

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

·

powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2014 roku,

·

użyczenia na czas nieokreślony Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,

·

użyczenia na czas nieokreślony Zakładowi Ekonomicznemu Oświaty lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,

·

użyczenia na czas nieokreślony Ośrodkowi Pomocy Społecznej lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,

·

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

·

planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 r.

·

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

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.

oraz:
·

podpisano umowę w sprawie finansowania przez Powiat Sandomierski działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrowicach,

·

wzięto udział w zorganizowanym wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
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·

uczestniczono w spotkaniu noworocznym Gminy Pobiedziska, w czasie tej wizyty
zapoznano się również z możliwościami wprowadzenia systemu ulg i zachęt finansowych dla
potencjalnych inwestorów,

·

złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem na Podgórzu upamiętniającym śmierć
trzydziestu polskich zakładników, którzy zostali rozstrzelani drugiego lutego 1944 roku,

·

uczestniczono w naradzie podsumowującej miniony rok, zorganizowaną przez Komendę
Powiatową, w której udział wzięli: prokurator rejonowy, komendant wojewódzki,
komendant powiatowy z naczelnikami wydziałów oraz starosta i burmistrzowie,

·

uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej, podczas którego dokonano rocznej oceny sytuacji pożarowej i stanu
zagrożenia pożarowego oraz stanu technicznego pojazdów i sprzętu silnikowego jednostek
PSP i OSP,

·

podczas Studniówki zorganizowanej przez uczniów klas trzecich liceum i ich rodziców
złożono życzenia pomyślności wszystkim naszym tegorocznym maturzystom
z Zawichojskiego Liceum,

·

uczestniczono w spotkaniu z posłem PiS Krzysztofem Lipcem zorganizowanym
w Zawichoście,

·

uczestniczono w spotkaniach roboczych z burmistrzami Ożarowa i wójtem Łoniowa oraz
dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych,

·

na zaproszenie burmistrza Koprzywnicy wzięto udział w konferencji naukowej Odnawialne
źródła energii – szanse i zagrożenia dla społeczności lokalnych,

·

wzięto udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w Sandomierzu przez Fundację
Szlaku Przygody dotyczącym wytyczenia i oznakowania na terenie gmin powiatu
Sandomierskiej Pętli Szlaku Przygody,

·

zorganizowano noworoczne spotkanie promocyjne Gminy Zawichost, podczas którego
podziękowano tym wszystkim, którzy w minionym roku wspierali działania Gminy oraz
podległych jej jednostek oraz przedstawiono plany władz samorządowych na 2014 rok,

·

w związku z zaproszeniami Wojewody Świętokrzyskiego uczestniczono w konferencjach
inaugurujących realizację projektu Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością, który będzie
realizowany na terenie naszego województwa w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,

·

wzięto udział w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym zorganizowanym w Kielcach
dotyczącym przygotowania PROW na lata 2014 – 2020,

·

wielokrotnie uczestniczono w posiedzeniach Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Sandomierskiej,

·

w ramach tzw małych projektów realizowanych we współpracy z LGD przygotowano dwa
projekty, Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej oraz Szlak Św.
Franciszka w Zawichoście które będą realizowane przy wsparciu funduszy unijnych
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z PROW, planowana wartość projektów wyniesie 53 749,57 zł, a oczekiwane wsparcie
finansowe 34 959,07 zł,
·

zgłoszono nasze gimnazjum do ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej Na
własne konto. Gmina Zawichost jako jedyna z powiatu sandomierskiego znalazła się w
grupie 160 gmin z terenu kraju ( w tym 11 gmin z woj. świętokrzyskiego),
zakwalifikowanych do udziału w II edycji tego programu,

·

uczestniczono w spotkaniach z okazji dnia babci i dziadka zorganizowanych w gminnych
jednostkach samorządowych,

·

wzięto udział w walnym zebraniu członków Związku Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego,

·

wzięto udział w uroczystym koncercie zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet przez Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury,

·

wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Sportowym wprowadzono dodatkowo dla wszystkich
uczniów klas trzecich szkół podstawowych bezpłatną naukę pływania realizowaną w ramach
programu Umiem pływać,

·

wzięto udział w zebraniu sołeckim zorganizowanym w Chrapanowie,

·

uczestniczono w zebraniach sprawozdawczych gminnych jednostek OSP w Dziurowie
Podszynie i Chrapnowie.
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