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Informacja Burmistrza z działalności 
za okres od 25.03.2013 r. do 12.06.2013 r.  

pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 
 

Wydano m.in. zarządzenia w sprawach: 

· wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych               

z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości 

gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1004 o powierzchni 10,60 ha, położnej              

w miejscowości  Zawichost  Błonie,   

· powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze,  

· ogłoszenia Konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu  Szkoły i Przedszkola                           

w Zawichoście,   

· powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu  Szkoły i Przedszkola w Zawichoście,   

· 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 Zespołu do przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sprawach konfliktów 

pracowniczych,  

· przekazania Sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2012 rok,  

· powołania komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych: Utworzenie                              

i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej                                  

w Zawichoście”  

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, 
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· powołania zespołu spisowego do sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych                  

w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost 

oraz: 

· wzięto udział w konferencji zorganizowanej z inicjatywy Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego i RIO w Kielcach w sprawie wdrożenia w gminach nowych systemów 

gospodarowania odpadami,  

· wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zorganizowano spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych oraz 

przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w sprawie koordynacji działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach publicznych 

· reprezentowano gminę na Zebraniu Przedstawicieli BS w Sandomierzu,  

· wzięto udział w II Sandomierskich Targach Pracy i Edukacji Aktywność Twoją Szansą 

zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,     

· wspólnie z władzami samorządowymi gmin sąsiednich przeanalizowano zasady kalkulacji 

cen wody i czynniki wpływające na jej cenę, wyniki tych analiz przedstawiono Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej w Zawichoście,  

· uczestniczono w różnych spotkaniach okolicznościowych organizowanych w gminnych 

placówkach oświatowych, bibliotece i ośrodku kultury oraz w świetlicy środowiskowej              

w Podszynie,   

· na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP, uczestniczono w piątym 

posiedzeniu zarządu, na którym m.in. poruszono sprawę organizacji Powiatowych Zawodów 

Sportowo – Pożarniczych,  

· wspólnie z OSP w Dziurowie przygotowano wniosek do Sandomierskiej LGD                            

o przyznanie pomocy finansowej na remont świetlicy z programu Odnowa i rozwój wsi, 

podobny wniosek złożyła gmina w sprawie świetlicy w Piotrowicach,   

· wzięto udział w posiedzeniu Rady Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego 

– LGD,  podczas którego dokonano oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na 

operacje z zakresów: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw , Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty,  
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· uczestniczono w rozprawach sądowych dotyczących prawidłowości rozliczenia                         

finansowego z wykonawcą, który budował kanalizację sanitarną w Zawichoście,   

· podjęto działania w celu rozeznania możliwości odzyskania podatku VAT od realizowanych 

w ostatnich latach inwestycji. W zależności od wyników przeprowadzonego rozeznania, 

gmina zdecyduje czy opłaci się jej i na jakich warunkach finansowych, zlecenie rozpoczęcia 

takich działań,  

· uczestniczono w kolejnych dwóch posiedzeniach Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin 

Regionu Świętokrzyskiego, na których omawiano m.in.: problemy związane                              

z wdrożeniem nowej polityki w zakresie zbierania i utylizacji odpadów stałych, wyniki  

nauczania uzyskane przez szkoły z województwa świętokrzyskiego oraz możliwości 

pozyskania środków finansowych z ostatnich unijnych programów rozwojowych,   

· podjęto działania w celu rozeznania możliwości obniżenia cen zakupu energii przez gminne 

jednostki organizacyjne. W zależności od wyników przeprowadzonego rozeznania, gmina 

zdecyduje czy opłaci się jej i na jakich warunkach finansowych, zlecenie rozpoczęcia takich 

działań,  

· reprezentowano gminę Zawichost podczas międzynarodowej konferencji na temat 

Szczególne rozwiązania systemów opieki społecznej oraz zaangażowania lokalnego na rzecz 

usług dla osób w podeszłym wieku, którą zorganizował wojewoda opolski  w  Kamieniu 

Śląskim,   

· uczestniczono w pokazowych manewrach strażackich zorganizowanych w Podszynie,              

w których udział wzięli ochotnicy z Dziurowa i Zawichostu  

· wzięto udział w wyjeździe do Warszawy, zorganizowanym przy udziale gminy dla 

gimnazjalistów i licealistów uczestniczących w projekcie Z kulturą w przyszłość oraz  dla  

seniorów z programu Zawichojska Akademia Dobrego Życia, który przygotowało 

Stowarzyszenie Człowiek – człowiekowi….    

· uczestniczono w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez szkołę w Czyżowie oraz 

uroczystości zakończenia nauki w LO w Zawichoście,    
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przeprowadzono także procedury przetargowe na: 

· Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej             

w Zawichoście. Spośród 5 złożonych ofert na wykonawcę zadania wybrano Firmę Mevius, 

która zrealizowała zadanie za 54 618,76 zł,   

· Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej             

w Linowie. Spośród 5 złożonych ofert na wykonawcę zadania wybrano Firmę Apis,   która 

zadeklarowała jego realizację za 32 979,79 zł. Zadanie przed odbiorem technicznym.     

· Odbudowę dróg gminnych:  nr 401007 T Piotrowice – Linów Góry ( 1540 mb); nr 401040 

T Podszyn Mały przez wieś (590 mb);  nr 401039 Chrapanów - Podszyn T (460 mb) oraz 

odbudowę ulicy Trójca (300 mb). Spośród sześciu złożonych ofert na wykonawcę zadania 

wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM – PIASECZNO, które 

zadeklarowało jego realizację za 599 564,86 zł. - umowa została już podpisana. Na 

realizację zadania pozyskano promesę dotacyjną na kwotę    450 000 zł, 

· Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 5 546 958 zł                           

o okresie spłaty do 31 grudnia 2028 r.  Spośród trzech złożonych ofert najlepsza była oferta 

Banku Spółdzielczego w Sandomierzu z odsetkami w wysokości 2 252 722,15 zł. - umowa 

została już podpisana  

· Na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz wskazanych przez zamawiającego z terenu Gminy Zawichost – otwarto i odczytano 

oferty  

  

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
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