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Informacja Burmistrza z działalności 

za okres od 30.11.2011 r. do 29.12.2011 r.    

pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 
 

Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:  

Ø dwóch zmian w tegorocznym budżecie Gminy Zawichost, 

Ø określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek                           

i zakładów budżetowych Gminy Zawichost, 

Ø sporządzenia spisu z natury ( środki pieniężne w kasie ), 

Ø zmiany zarządzenia dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych,    

oraz:  
 
Ø wspólnie z dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście, zaplanowano zorganizowanie                  

w dniu 8 stycznia 2012 r. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz  w  dniu  9  stycznia  wystawy  

fotografii Sąsiedzi i promocję książek Wędrujący Świat i Świat na wyciagnięcie myśli z udziałem autora prof. 

Grzegorza Kołodki,  

Ø wzięto udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy Zawichost poświęconych budżetowi Gminy na 2012 rok,   

Ø uczestniczono w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które 

odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   w Sandomierzu,   

Ø wzięto udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas 

którego m.in. pozytywnie zaopiniowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Zawichost na rok 2012 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Zawichost na rok 2012 ,  

Ø podziękowano organizatorom wyjazdu młodzieży na spotkanie z biskupem sandomierskim dr Krzysztofem 

Nitkiewiczem zorganizowane w ramach projektu Teraźniejszość dla przyszłości w Kurii Diecezjalnej                            

w Sandomierzu. Jego organizacja była możliwa dzięki współpracy nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

z Gminną Komisją Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i urzędem oraz pomocy Ks. 

Kanonika Marka Rusaka i ks. Krzysztofa Sudoła. Gospodarze spotkania w podziękowaniu od młodzieży, 

nauczycieli i burmistrza otrzymali kosz jabłek podarowany przez Artura i Monikę Bartos, szczodroki – 

tradycyjne rogaliki -  wypieczone w cukierni Maspek oraz herb biskupa sandomierskiego wykonany ze szkła 

witrażowego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z  Gminy  Zawichost.  Ks.  Biskup  skierował do  naszych  

mieszkańców pisemne życzenia świąteczne, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Zawichost,   

Ø wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wzięto udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów w sprawie 

zaopiniowania priorytetowych przedsięwzięć w ochronie przeciwpowodziowej Sandomierza i okolic, podczas 

którego solidarnie zaapelowano do władz nadrzędnych o: 

· usunięcie z terenów międzywala drzew i krzewów wraz z systemem korzeniowym, 

· podwyższenie i umocnienie walów ochronnych, 
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· pogłębienie terenu międzywala Wisły i dopływów z możliwością wykorzystania ziemi do podwyższenia 

wałów,  

· pogłębienie koryta Wisły i jej dopływów,  

· eliminację barier związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na wydobycie piachu i żwiru   z rzek, 

· doprowadzenie do uporządkowania stanu własności terenu międzywała rzeki i wałów  w taki sposób , aby 

zarządzał nimi jeden właściciel, 

· weryfikację obszarów Programu Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody ze względu na stan wyższej 

konieczności,  

· zabezpieczenie odpowiedzialnych instytucji w środki finansowego wykonania zadań związanych                         

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz bieżącym utrzymaniem wałów,  

· rozwiązanie problemu odprowadzenia wody stagnującej na obszarze zalewowym – budowa przepompowni,     

Ø po generalnym sprzątaniu i wykonaniu niezbędnych prac konserwacyjno – porządkowych uruchomiono siłownię 

w Zawichoście, która jest czynna we wtorki i czwartki w godz. od 16.30 do 20.30 oraz w soboty w godz. od 13.30 

do 15.30. Zadanie to jest realizowane od    1 grudnia w ramach pierwszorzędowej profilaktyki alkoholowej                       

i narkotykowej, która proponuje alternatywne – atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu,  

Ø zorganizowano ogólnodostępne dla wszystkich spotkanie z firma marketingową Hektor   w sprawie możliwości                

i zasad wspólnego przygotowania inwestycji gminnych, które będą realizowane na drodze partnerstwa publiczno – 

prywatnym,  

Ø wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego na plakat pod hasłem: STOP! NIE PALĘ, NIE PIJĘ, 

NIE BIJĘ, który zorganizowała szkoła w Czyżowie w ramach Tygodnia Życzliwości,  

Ø uczestniczono w przedświątecznych spotkaniach opłatkowych organizowanych w gminnych jednostkach 

samorządowych,  

Ø podpisano umowy na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dwóch projektów na 

wyposażenie świetlic wiejskich w Podszynie i Chrapanowie. Całkowity koszt zadania wyniesie 79 458 zł, w tym 

dotacja 45 220 zł, 

Ø wspólnie z komendantem komisariatu policji w Zawichoście przygotowano projekt Monitoring wizyjny                       

w Zawichoście elementem systemu ochrony  bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcia rozwoju Gminy 

Zawichost, jako miejsca aktywizacji osób trzeciego wieku i osób niepełnosprawnych, który został zgłoszony do 

konkursu Razem Bezpieczniej  ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Całkowity koszt zadania 

wyszacowano na 81 303 zł, w tym oczekiwana dotacja 64 803 zł,  

Ø po zebraniu ofert wybrano wstępnie wykonawcę nowej szaty graficznej strony internetowej gminy oraz stron 

Biuletynu Informacji Publicznej dla wszystkich jednostek samorządowych podległych gminie, obowiązek 

ustawowy 

Ø wzięto udział w konwencie wójtów i burmistrzów Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego poświęcone 

m.in. skutkom finansowym decyzji rządowych obciążających budżety samorządowe, a zwłaszcza tych które 

dotyczą oświaty,   
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Ø konsultowano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Kielcach możliwości 

przesunięcia terminu osiągnięcia założonego efektu środowiskowego po zakończeniu budowy kanalizacji                       

w Zawichoście,  

Ø uczestniczono w uroczystości zorganizowanej przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą z okazji 15 -lecia działalności 

samorządu rolniczego w naszym województwie. Obchodom towarzyszyła konferencja dotycząca roli samorządu 

rolniczego w zmieniającej się coraz szybciej rzeczywistości. Wzięli w niej udział m.in.: Marszałek Województwa 

Adam Jarubas, Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk oraz Wicewojewoda Beata Oczkowicz ,  

Ø rozpoczęto zbieranie ofert na wykonanie programu ochrony zabytków w gminie Zawichost, obowiązek ustawowy  

Ø po zebraniu ofert wybrano wstępnie wykonawcę programu utylizacji odpadów azbestowych z terenu Gminy 

Zawichost, który zobowiązał się również do pozyskania na ten cel środków finansowych ze źródeł zewnętrznych   

( gmina pokryje tylko ok. 20 % kosztów opracowania programu ), obowiązek ustawowy 

 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Zawichost 
                                                                                                                            Tomasz Siwek 
 
 
 
 


