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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 29.07.2013 r. do 25.09.2013 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:
·

przekazania

upoważnienia

dyrektorowi

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących

w Zawichoście 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,
·

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze
2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za
I półrocze 2013 r.,

·

powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z opomiarowaniem budynków
stanowiących własność Gminy Zawichost,

·

wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych
z przetargiem ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego,

·

powołania Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,

·

użyczenia lokalu użytkowego,

·

zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Zawichost stanowiącym załącznik
do Zarządzenia Nr 84/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w UMiG Zawichost,

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,

·

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

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 i nowego przewoźnika omówiono problemy związane
z bezpieczeństwem uczniów korzystających z gminnego sytemu dowozów szkolnych,

·

uczestniczono w uroczystościach rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zorganizowanych
w gminnych placówkach oświatowych,

·

wspólnie

z

funkcjonariuszami

policji

drogowej

przekazano

wszystkim

naszym

przedszkolakom kamizelki odblaskowe, które mają ich chronić podczas spacerów i uczyć
bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
·

reprezentowano gminę Zawichost podczas Dożynek Wojewódzkich w Bogorii Staszowskiej,
w związku z tym, że wieniec z Linowa został uznany za najładniejszy

w powiecie

sandomierskim,
·

omówiono z zarządcą dróg wojewódzkich możliwości wykonania wymiany rozpadających
się na drobne części krawężników ułożonych wzdłuż drogi nr 777 przebiegającej przez
Zawichost ze względu na to, że ich obecny stan techniczny stwarza realne zagrożenie dla
przechodniów,

·

przeprowadzono konsultacje z kierownictwem Zarządu Zlewni Wisły Sandomierskiej
w sprawie możliwości przejęcia przez gminę działki położonej przy ulicy Plażowej
w Zawichoście, na której poprzednio był składowany węgiel,

·

przygotowano i wprowadzono strategiczne zmiany w projektach organizacyjnych przedszkoli
polegające na: zniesieniu odpłatności za pobyt w tych placówkach, wydłużeniu czasu ich
pracy, wprowadzeniu bezpłatnej nauki języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i zajęć
logopedycznych. Poza tym wprowadzono od czwartej klasy szkoły podstawowej
obowiązkową naukę języka niemieckiego. Wszystkie te zmiany wyrównują szanse
edukacyjne dzieci, bowiem są niezależne od zamożności ich rodzin oraz dotyczą wszystkich
naszych przedszkolaków,

·

uczestniczono

w

posiedzeniu

Stowarzyszenia

Związek

Miast

i

Gmin

Regionu

Świętokrzyskiego, na którym omówiono m.in. rezultaty projektu EKO-logiczny sposób na
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życie, korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej oraz problematykę oświatową woj.
świętokrzyskiego,
·

przygotowano procedurę naboru wniosków na usunięcie azbestu z posesji, ustalono że będą
one realizowane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych
zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. W tym roku na to zadanie zabezpieczono
wstępnie 16 000 zł,

·

uzgodniono ze Starostą Sandomierskim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
zamiany

organizacyjne

w

funkcjonowaniu

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej

w Piotrowicach,
·

rozpoznano i wyjaśniono sprawę wycinki drzew przeprowadzonej w międzywalu Wisły. Jak
się okazało została ona przeprowadzona przez Zarząd Zlewni Wisły Sandomierskiej na
podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Krakowie

uzgodnionej z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,
·

rozpoczęto procedurę zbierania ofert od potencjalnych wykonawców nowego studium
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost,

·

przeprowadzono procedurę przetargową na przebudowę szkoły w Zawichoście wraz
ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole. Spośród 2 złożonych ofert
na wykonawcę zadania wybrano Firmę Usługi Remontowo- Budowlane Jakub Śliwiński
i podpisano z nią umowę na realizację tego zadania za kwotę 208 648,52 zł,

·

unieważniono przetarg na budowę boiska wraz z bieżnią i skocznią przy szkole
w Zawichoście, ponieważ wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.
W związku

z powyższym ogłoszono kolejny przetarg i w jego wyniku możliwe jest

wybranie nowego wykonawcy, ale również nie ma na dzień dzisiejszy żadnej gwarancji że
przystąpi on do podpisania umowy,
·

podpisano umowę na założenie 7 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów
Plebański – wartość zadania 8 610 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Zawichost
Tomasz Siwek
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