Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 28.08.2014 r. do 22.09.2014 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:


przygotowania propozycji do planu finansowego na 2015 r,



upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do prowadzenia czynności związanych
ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania,



wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,



wyznaczenia tablic i słupów ogłoszeniowych jako miejsc do bezpłatnego umieszczania
urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych,

wydano również szereg zrządzeń w sprawach, wielokrotnych:


zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok,



zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok,



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

oraz


uczestniczono w Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie oraz w XIV Wojewódzkich
Dożynkach Świętokrzyskich w Busko-Zdrój,



wzięto

udział

w

konferencji

zorganizowanej

przez

marszałka

Województwa

Świętokrzyskiego w sprawie realizacji krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, na której poinformowano gminy, że jeżeli nie skanalizują one w 99 %
zgłoszonych przez siebie aglomeracji, to w 2015 r. Komisja Europejska nałoży na nie
sankcje finansowe – dotyczy to również Gminy Zawichost


uczestniczono w Konferencji Potencjał gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo –
warzywnego Ziemi Sandomierskiej zorganizowanej w Sandomierzu przez Świętokrzyski
Urząd Marszałkowski



zakończono i rozliczono Projekt Wirtualne Muzeum Ziemi Zawichojskiej i złożono
wniosek o płatność do ŚBRR,



uczestniczono w konferencji kończącej w województwie świętokrzyskim realizację
projektu Ekonomia Społeczna – rozwój z przyszłością, na której gmina otrzymała
podziękowania od wojewody świętokrzyskiego za działania podejmowane na rzecz
wzmacniania kapitału społecznego na terenie gminy Zawichost,



wspólnie z Gminą Ożarów przygotowano do wspólnej realizacji z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych drogę Józefków – Wyspa, wartość zadania
ponad 400 000 zł, w tym 50% dofinansowanie ze środków rządowych,



na spotkaniu z dyrektorami gminnych placówek oświatowych omówiono przygotowania
do oficjalnego otwarcia nowego boiska przy Zespole Szkolnym w Zawichoście. Podczas
uroczystości będą prowadzone również: kampania informacyjna Zapobieganie nadwadze
i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie
żywienia kobiet w ciąży i dzieci w wieku przedszkolnym – w ramach projektu
realizowanego wspólnie przez gminy Zawichost i Ożarów oraz Stowarzyszenie Człowiek,
Człowiekowi … przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego oraz Akcja profilaktyczna NIE nowotworom u dzieci zorganizowana
wspólnie przez Fundację Ronalda McDonalda, Gminę Zawichost i Stowarzyszenie
Człowiek, Człowiekowi, w ramach której lekarze radiolodzy, pracujących na co dzień
w szpitalach pediatrycznych przebadają ultrasonograficznie ok. 70 dzieci przedszkolnych
w wieku od 5 do 6 lat,



po trzech latach starań Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął wreszcie tak długą
oczekiwaną wymianę ponad 600 mb krawężników ułożonych wzdłuż drogi 777 na jej
odcinku przebiegającym przez Zawichost,



uczestniczono w kolejnym posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej,



pozyskano dodatkowe: 18 651zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych ( 10 000 zł dla
Zespołu Szkoły i Przedszkola Zawichost i 8 651zł dla Zespołu Szkoły i Przedszkola z
Czyżów Szlacheckiego ). Ponadto złożyliśmy wniosek o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej na wyposażenie pomieszczeń do nauki dla dzieci sześcioletnich na
kwotę 26 159 zł. Żaden z tych wniosków nie wymagał wkładu własnego gminy. Poza
tym pozyskaliśmy z tej samej rezerwy 9 451 zł z tytułu wykrytych przez ZEO błędów
statystycznych powstałych w MEN przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych
zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej ( we wniosku wskazaliśmy na błąd
systemu informacji oświatowej, który spowodował zaniżenie przyznanej nam subwencji
oświatowej na rok 2014).
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