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Informacja Burmistrza z działalności 

za okres od 29.12.2011 r. do 16.02.2012 r.     

pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 
 

Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:  

Ø zmiany w tegorocznym budżecie Gminy Zawichost, 

Ø opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok,  

Ø powołania komisji ds. odbioru prac budowlanych pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej 

z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla 

aglomeracji Zawichost miasto Zawichost”, 

Ø powołania komisji ds. weryfikacji lokalizacji przystanków autobusowych do obsługi dowozu 

szkolnego w gminie Zawichost,  

Ø uzupełnienia składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Zawichoście,   

Ø zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok,  

Ø dwóch zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,  

Ø powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2012 roku, 

Ø zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,  

Ø zmiany Zarządzenia Nr 87/2011 z dnia 12.09.2011 r., w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości gruntowych,   

oraz:  
 
Ø uczestniczono w naradzie podsumowującej roczną działalność Komendy Powiatowej PSP                  

w Sandomierzu oraz współpracę z ogniwami Związku OSP RP na terenie powiatu 

sandomierskiego, 

Ø zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, niezadowolonymi lub pokrzywdzonymi podczas 

budowy kanalizacji w mieście,   
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Ø uczestniczono w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP w Dziurowie i Chrapanowie,  

Ø zorganizowano naradę z dyrektorami gminnych placówek oświatowych oraz dyrektorami 

biblioteki i ośrodka kultury, podczas którego podsumowano realizację ustaleń z narady w dniu 

23 listopada 2011 roku, przedyskutowano propozycje na ferie zimowe zgłoszone przez 

jednostki oraz zaproponowano inne, ustalono również zasady ich organizacji i finansowania,  

Ø dokonano odbioru końcowego budowy kanalizacji dla Zawichostu, 

Ø wzięto udział w zorganizowanym wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury Finale 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wystawie fotografii Sąsiedzi i promocji książek 

Wędrujący Świat i Świat na wyciagnięcie myśli z udziałem autora wicepremiera prof. 

Grzegorza W. Kołodki,  

Ø kilkakrotnie uczestniczono w posiedzeniach komitetu obchodów 800 rocznicy urodzin             

bł. Salomei, która będzie patronką naszego Miasta,  

Ø wzięto udział w trzech posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, do której składu powołano Karolinę Stępień (Urząd) i Urszulę 

Leptuch ( pomoc społeczna) podczas których omówiono m.in.: plan pracy na 2012 rok                 

i program zajęć feryjnych dla dzieci,  

Ø wystawiono w MGOK w Zawichoście prace studentów Politechniki Poznańskiej 

przedstawiające propozycje zagospodarowania przestrzeni publicznej naszego miasta,   

Ø zorganizowano noworoczne spotkanie promocyjne Gminy Zawichost, podczas którego 

podziękowano tym wszystkim, którzy w minionym roku wspierali działania Gminy oraz 

podległych jej jednostek oraz przedstawiono plany władz samorządowych na 2012 rok,  

Ø zgłoszono gminę do udziału w programie Samorząd wspierający szkoły z pasją, który jest 

realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i pod patronatem medialnym Wspólnoty i portalu organizacji pozarządowych,   

Ø uczestniczono w naradzie podsumowującej miniony rok, zorganizowaną przez Komendę 

Powiatową, w której udział wzięli: prokurator rejonowy, komendant wojewódzki, komendant 

powiatowy z naczelnikami wydziałów oraz starosta i burmistrzowie,  

Ø uczestniczono w spotkaniach z okazji dnia babci i dziadka zorganizowanych w gminnych 

jednostkach samorządowych i baliku noworocznym zorganizowanym przez bibliotekę i koło 

wędkarskie z Zawichostu, 
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Ø podpisano pierwsze umowy na wyposażenie świetlic w Podszynie i Chrapanowie, projektów 

dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt zadania 

wyniesie 79 458 zł, w tym dotacja 45 220 zł, 

Ø wzięto udział w spotkaniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,  

Ø wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zawichost analizowano i negocjowano                

w Tarnowie warunki dalszej współpracy z Firmą Marketingową Hektor .  

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Zawichost 

                                                                                                       Tomasz Siwek 
 
 
 
 
 
 
 


