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Informacja Burmistrza z działalności 

za okres od 25.02.2013 r. do 25.03.2013 r.  
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 

 
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach: 

· zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie wydzierżawiania 

nieruchomości gruntowych,  

· przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań 

rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz 

informacji ostanie mienia Gminy Zawichost,  

· organizacji stałego dyżuru w UMiG drugiego stopnia na potrzeby podwyższania gotowości 

obronnej państwa,  

· przeprowadzania rozruchów pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, 

użytkowanych przez OSP z terenu Gminy Zawichost, 

· nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,  

· zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok,  

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

oraz: 

· zorganizowano naradę z dyrektorami gminnych placówek oświatowych oraz dyrektorami 

biblioteki i ośrodka kultury, podczas którego wydano zalecenia co do konieczności 

przygotowania projektów ograniczenia wydatków bieżących gminnych jednostek 

organizacyjnych, w związku z nie podjęciem przez radę Gminy uchwały upoważniającej 

burmistrza do zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego,  

· prowadzono wielokrotne - indywidualne konsultacje z kierownikami gminnych jednostek  

organizacyjnych na temat zakresu i możliwości ograniczenia wydatków bieżących ich 

jednostek,  

· wzięto udział w spotkaniu Miłość ci wszystko wybaczy zorganizowanym z okazji Dnia 

Kobiet przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście,    
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· uczestniczono w zebraniu wiejskim w Chrapanowie. Poruszono na nim m.in. sprawę 

możliwości uregulowania stanu prawnego kilku nieruchomości położnych na terenie tej wsi, 

których pogarszający się stan techniczny może stanowić zagrożenie dla mieszkańców,   

· wspólnie z przedstawicielami 36 gmin z 15 województw wzięto udział w spotkaniu 

założycielskim Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi zorganizowanym w śląskiej gminie 

Strumień. Jego inicjatorem był Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, a  jednocześnie 

wiceprezes ARGE (Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy 

Wsi). Podczas niego podpisano Porozumienie Partnerskie o Utworzeniu Polskiej Sieci 

Odnowy i Rozwoju Wsi,  

· odebrano z rąk wicewojewody Grzegorza Dziubka promesę dotacyjną na kwotę             

450 000 zł, z której gmina będzie mogła sfinansować odbudowę 4 dróg o długości 2,9 km,  

pod warunkiem, że dołoży do tej kwoty 220 000 zł ze środków własnych. Od 2011 roku 

pozyskaliśmy dodatkowo na odbudowę dróg gminnych 1 666 463 zł.   

· na zaproszenie Kazimierza Kotowskiego członka zarządu województwa świętokrzyskiego 

uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym w Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości               

w Sandomierzu, którego tematyką była oferta Ośrodka kierowana do samorządów oraz 

przyszła perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020,  

· wzięto udział w Walnym Zebraniu Członków Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju 

Regionalnego – LGD,  podczas którego m.in.: dokonano wyboru władz stowarzyszenia.  
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