
Informacja Burmistrza z działalności

za okres od 31.01.2011 r. do 21.02.2011 r.

pomiędzy sesjami Rady  Miasta i Gminy Zawichost

Wydano trzy zarządzenia w sprawie:

Ø powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście,

Ø ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej ds. szacowania strat w

gospodarstwach domowych, rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących

się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi,

Ø zmian w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz

kierownicze stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

oraz:

Ø przeprowadzono kompleksową inwentaryzację mienia komunalnego i stwierdzono, że

jego część jest użytkowana bezumownie,

Ø przeprowadzono konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Świętokrzyskiego w związku z zakończoną kontrolą zadania „ Rewitalizacja Centrum

Zawichostu”,

Ø uczestniczono w kontroli przeprowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju

Regionalnego zrealizowanego zadania „ Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Centrum Kultury w Zawichoście”,

Ø dokonano analizy spraw związanych z utworzeniem Rezerwatu „ Wisła pod

Zawichostem” i ustalano zasady dalszej współpracy z instytucjami, urzędami i

organizacjami odpowiedzialnym za ochronę tego ogromnego użytku ekologicznego,

Ø odrzucono ofertę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, żeby to gmina

Zawichost w przeciągu tygodnia ( do 28 lutego) wycięła wiklinę na obszarze 36 ha

należących do Skarbu Państwa. Propozycję tę uznano za nierealną do wykonania ze

względów organizacyjnych, finansowych i technicznych, tym bardziej, że gminie

zaproponowano tylko wycinkę krzewów ( bez drzew),

Ø wzięto udział w Zjeździe Wójtów i Burmistrzów Związku Miast i Gmin Regionu

Świętokrzyskiego,

Ø przeprowadzono wizję lokalną na terenie strażnicy OSP w Piotrowicach w związku ze

złym stanem technicznym części budynku, który już teraz stwarza zagrożenie dla jego

dalszego bezpiecznego użytkowania,
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Ø podpisano porozumienie ze Starostwem Sandomierskim w sprawie wspólnej budowy

odcinka drogi powiatowej nr 0743 T Wyspa – Wygoda – Dziurów – Zawichost,

( zadeklarowany maksymalny udział gminy Zawichost to kwota 625 tys. zł ),

Ø wzięto udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego z

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas, którego wręczano promesy

gwarantujące dofinansowanie odbudowy dróg na terenach zagrożonych powodzią. Gmina

Zawichost otrzyma środki w wysokości 150 000 zł na drogi gminne: nr 401018T  Linów

– Piotrowice – Czarna Woda i nr  401051T  Linów – Kopanina przez wieś,

Ø uzgodniono z dr Romanem Chyłą autorem publikacji „Dzieje Zawichostu do początków

XIX wieku” wstępny termin jej publicznej prezentacji, w której prawdopodobnie weźmie

również udział uznany w świecie naukowym historyk - prof. dr hab. Feliks Kiryk,

Ø przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

konsultacje w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do budowy boiska ze

sztuczną nawierzchnią. W chwili obecnej gminy mogą skorzystać tylko z dofinansowania

w ramach programu „Orlik 2012”. Przy założeniu, że inwestycja kosztowałaby

ok. 1 mln. zł, gmina Zawichost musiałaby przeznaczyć na ten cel ok. 200 000 zł,

Ø zapoznano się z różnymi sposobami finansowania budowy obiektów sportowych

położonych na terenie Gminy Morawica. Dzięki przychylności wójta Mariana Burasa

uzyskano również informacje na temat rzeczywistych kosztów eksploatacji tych obiektów,

Ø uzgodniono na spotkaniu z Wojewodą Świętokrzyskim dalszy sposób postępowania

w sprawie modernizacji wałów przeciwpowodziowych w gminie Zawichost, w związku z

pismem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych informującym

o braku środków finansowych na ten cel,

Ø zapoznano się na spotkaniu z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Kielcach z planami dotyczącymi remontu wału

przeciwpowodziowego w Zawichoście,

Ø omówiono z podmiotem świadczącym usługi lekarskie w Czyżowie Szlacheckim

możliwości ich rozszerzenia przy wykorzystaniu kolejnych pomieszczeń w budynku po

byłym Ośrodka Zdrowia,

Ø wręczono puchary zwycięzcom turnieju halowego piłki nożnej zorganizowanego pod

patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.
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