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Informacja Burmistrza z działalności 

za okres od 28.09.2011 r. do 28.10.2011 r.    

pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 

 

Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:  

Ø czterech zmian w tegorocznym budżecie Gminy Zawichost, 

Ø powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście, 

Ø „Polityki bezpieczeństwa” w zakresie danych osobowych oraz „ Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym” służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta 

i Gminy Zawichost, 

Ø zmiany Zarządzenia nr 32 /2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powołania Stałej Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

Ø nieodpłatnego zbycia samochodu,      

oraz:  
 
Ø uczestniczono w uroczystościach pasowania na uczniów i przedszkolaków, które były  

organizowane w gminnych placówkach oświatowych, 

Ø wzięto udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zawichost, na której 

przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej działalności Gminnej Komisji Profilaktyki                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz omówiono sprawy związane z budową                

i remontami dróg,   

Ø podziękowano aktorom Michałowi Pieli, Piotrowi Polkowi i Rafałowi Cieszyńskiemu – 

gwiazdom serialu Ojciec Mateusz za udział w spotkaniu z młodzieżą, zorganizowanym           

w ramach projektu Teraźniejszość dla przyszłości w kinie Starówka w Sandomierzu.                  

Jego organizacja była możliwa dzięki dobrej współpracy nauczycieli z ZS 

Ogólnokształcących z GKPiRPA i gminą  oraz pomocy zastępcy burmistrza Sandomierza – 

Ewy Kondek, 
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Ø zorganizowano pobyt 17 osobowej grupy studentów z Wydziału Architektury Politechniki 

Poznańskiej, którzy na podstawie zawartego porozumienia, przygotują spójne i nowatorskie 

koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej w  Zawichoście, a ich zakres merytoryczny 

będzie się mieścił w ramach programowych ich prac semestralnych z przedmiotu Architektura 

krajobrazu,     

Ø odbyto kolejne – 2 trudne spotkania - monitorujące budowę kanalizacji w Zawichoście,           

w którym udział wzięli: inwestor zastępczy, wykonawca oraz inspektorzy nadzoru,  

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

Świętokrzyskiego poświęcone obowiązkowemu wprowadzeniu przez gminy powszechnych 

opłat za odbiór, recykling i utylizację odpadów stałych,  

Ø uczestniczono w posiedzeniu Rady Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego, 

Ø wspólnie z proboszczem M. Rusakiem przekazano Biskupowi Diecezji Sandomierskiej -                 

dr. Krzysztofowi Nitkiewiczowi uchwałę Rady Miejskiej Zawichost w sprawie wyrażenia 

poparcia dla inicjatywy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny zmierzające do ogłoszenia bł. Salomei Patronką Miasta Zawichost. Podczas spotkania 

ks. biskup zainteresował się również przedstawionym mu programem profilaktycznym 

Teraźniejszość dla przyszłości. Bardzo chętnie zgodził się na wzięcie w nim udziału                              

i zaplanował spotkanie z zawichojską młodzieżą w Kurii Diecezjalnej na dzień 15 grudnia 

2011 r.,    

Ø uczestniczono w spotkaniu z dyrektorem generalnym włoskiego koncernu budowlanego, który 

rozpoczyna działalność na polskim rynku. Spotkanie odbyło się w Warszawie                    

i zostało zorganizowane przez Firmę Marketingową z Tarnowa. W efekcie tego spotkania 

kolejne spotkanie z zarządem tarnowskiej firmy odbyło się już w Zawichoście. Podczas niego 

prezes zarządu  przedstawił warunki, możliwości i zasady dalszej współpracy przy 

pozyskiwaniu inwestorów i realizacji przez nich w naszej gminie przedsięwzięć biznesowych 

opartych na zasadach PPP,   

Ø skonsultowano możliwości zmniejszenia aglomeracji zawichojskiej, której parametry zostały 

zdefiniowane w Krajowym Programie Ochrony Środowiska. Wszystko wskazuje na to, że nie 

jest to możliwe i musimy jako samorząd do 2015 roku osiągnąć założony poziom 

skanalizowania gminy. W przeciwnym razie będziemy płacić kary, za każdy dzień opóźnienia 

w realizacji założonych zadań inwestycyjnych,   
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Ø przekazano notarialnie Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Czyżowie działkę gminną, która ma 

być wykorzystana na poszerzenie cmentarza parafialnego,  

Ø spotkano się z lekarzami i pielęgniarkami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                  

w Zawichoście. Dotyczyło ono zmian w wysokości obowiązujących od 2002 roku stawek 

czynszowych z tytułu najmu lokali w budynku ośrodka zdrowia oraz możliwości renegocjacji 

warunków najmu zawartych w tych umowach,  

Ø dokonano odbioru 1674 mb. drogi nr 401012 T Linów Kolonia – Linów Okrąglica. Wartość 

inwestycji wyniosła 424 636 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację                                 

w wysokości 300 289 zł.,  

Ø zwrócono aktem notarialnym Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie działkę, którą 10 

lat temu agencja przekazała gminie pod budowę komunalnego wysypiska śmieci,   

Ø uczestniczono w uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom plebiscytu                                         

12 świętokrzyskich cudów, drugie miejsce w tym konkursie zajął Pałac w Czyżowie,     

Ø podziękowano prezesowi zarządu BRE Banku - Cezaremu Stypułowskiemu                

i przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Maciejowi Leśnemu za zorganizowanie pobytu naszej 

młodzieży w warszawskiej centrali tej grupy bankowej, a także za  możliwość poznania pracy 

oddziału MultiBanku oraz za szczere odpowiedzi na pytania dotyczące ich karier 

zawodowych. Gospodarze spotkania w podziękowaniu od młodzieży, nauczycieli i burmistrza 

otrzymali kosz naszych rogalików – scodroków - produktu tradycyjnego województwa 

świętokrzyskiego wypieczonego w cukierni Maspek,  kosz smakowitych zawichojskich jabłek 

podarowany przez Katarzynę i Jerzego Sobieszkodów oraz logo BRE banku i anioła 

wykonanych z dużym artyzmem ze szkła witrażowego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,  

Ø uczestniczono w spotkaniu z Prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     

w Kielcach,   

Ø podczas międzynarodowego spotkania Jesteśmy Razem 2011 zapalono znicz pod kamieniem                

z napisem Zawichost symbolicznym grobem zawichojskich Żydów zamordowanych                        

w Treblince.                

 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Zawichost 
                                                                                                       Tomasz Siwek 
 
 


