Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 18.06.2014 r. do 28.08.2014 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:


przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze
2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji
kultury za I półrocze 2014 r.,



regulaminu udzielania zamówień do 30 000 EURO,



wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej 433/2 położonej w Zawichoście,



wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych
z przetargami ustnymi nieograniczonymi na wydzierżawienie części nieruchomości
gruntowych 1254/14 i 1006/1 położonych w Zawichoście,



powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 7 września 2014 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,



ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowania zakupu podręczników,



powołania komisji do przyjęcia na stan gminy odcinka sieci wodociągowej o długości
460 mb. wykonanego przez G. Szeligę i E. Olecha,



nieodpłatnego przekazania środków trwałych - ww. wodociągu - Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Zawichoście,



powołania Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

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,



powołania zespołu spisowego do sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych
w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

oraz


uczestniczono w Święcie Pomidora w Dwikozach, Dniach Ożarowa oraz w koncercie
zorganizowanym przez Fundację Powrót w ramach cyklu Kult i KULTURA, podczas
którego wystąpił ze swoim recitalem Zygmunt Romanowski,



wspólnie z Zespołem Szkół w Zawichoście oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury
zorganizowano powitanie i przygotowano atrakcyjny program pobytu dla uczestników X
Flisu Wiślanego Ulanów – Gdańsk,



negocjowano z przedstawicielami Cukrowni Ropczyce warunki przekazania gminie
Zawichost zaniedbanego placu buraczanego położonego w Czyżowie Szlacheckim,



wspólnie z nauczycielami i dyrekcją Liceum w Zawichoście wypracowano założenia
nowej oferty edukacyjno – wychowawczej, która zostanie zaproponowana uczniom
gimnazjów w nowym roku szkolnym,



zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Spółki Bioelektrownie Świętokrzyskie, która
zamierza w naszej gminie wybudować nowoczesną - bezodorową 2 MW bioelektrownię
produkująca energię z uprawianych przez naszych rolników roślin energetycznych.
Jeszcze w tym roku firma planuje przeprowadzić spotkania z rolnikami – potencjalnymi
dostawcami roślin zielonych, nabyć grunty w pobliżu STABILU oraz wykonać badania
niezbędne

do

sporządzenia

raportu

oddziaływania

na

środowisko.

zorganizowano spotkanie z sołtysami w związku z przygotowaniami do dożynek
gminnych,


wspólnie z Ośrodkiem Kultury zorganizowano Dożynki Gminne, na które przybyło w tym
roku nie tylko liczne grono mieszkańców, ale również gości z gmin sąsiednich,



na

spotkaniu

z

dyrektorami

gminnych

placówek

oświatowych

w

obecności

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, Komisariatu Policji w Dwikozach,
opiekunów i nowego przewoźnika omówiono problemy związane z bezpieczeństwem
uczniów korzystających z gminnego sytemu dowozów szkolnych,


uzgodniono z Urzędem Marszałkowskim oraz zarządcą dróg wojewódzkich zakres prac
remontowych w zakresie odwodnienia drogi 777 i jej wzmocnienia od strony wału
przeciwpowodziowego oraz wymiany rozpadających się krawężników ułożonych wzdłuż
tej drogi na odcinku przebiegającym przez miasto,



uczestniczono

w

kolejnych

posiedzeniach

Lokalnej

Grupy

Działania

Ziemi

Sandomierskiej, podczas których m. in. oceniano wnioski w ramach konkursu nr 21 –
działanie Małe Projekty,


wybrano Firmę, która jeszcze w tym roku rozpocznie drugi etap bezpłatnej utylizacji
wyrobów azbestowych z terenu gminy Zawichost,. W tym roku zadanie to będzie
realizowała Firma TONSMEIER

Wschód z Radomia , Oddział w Starachowicach.

Całkowity koszt zadania wynosi 29 254,76 zł. Na ten cel gmina pozyskała 21582,54 zł
( z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

8 886,93 zł i z Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12 695,61 zł),
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