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Informacja Burmistrza z działalności 
za okres od 29.11.2013 r. do 27.12.2013 r.   

pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 
 

Wydano m.in. zarządzenia w sprawach: 
· powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych Budowa boisk sportowych wraz                           

z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Zawichoście – etap I  
· powołania komisji ds. odbioru instalacji wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych 

stanowiących własność gminy,  
· powołania komisji ds. odbioru technicznego robót pod nazwą Odbudowa drogi gminnej                  

nr 401047 T Czyżów – Duży las – Kolecin,  
· sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie,  
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, 
oraz: 
· reprezentowano gminę podczas spotkania zorganizowanego przez Związek Miast i Gmin 

Regionu Świętokrzyskiego, podczas którego w obecności władz województwa m.in.: oceniono 
stan realizacji programów e-świetokrzyskie i ekonomia społeczna rozwój z przyszłością, 
omówiono sytuację w  PROW oraz przedstawiono zasady współpracy PSP z jednostkami OSP 
włączonymi do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,  

· wzięto udział w zebraniu sołeckim zorganizowanym na Wyspie,  
· uczestniczono w licznych spotkaniach opłatkowych zorganizowanych przez gminne jednostki 

organizacyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  
· złożono życzenia licznym instytucjom oraz jednostkom administracji rządowej                                   

i samorządowej, z którymi na co dzień współpracuje gmina Zawichost,   
· wspólnie z Zakładem Oczyszczania Miasta z PGKiM Sandomierz ustalono, że w dniach 30                

i 31 grudnia na terenie gminy Zawichost zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,   

· po rozmowach z prezesem PGKiM Sandomierz, Zakład Oczyszczania Miasta ponownie 
rozpoczął odbieranie popiołów paleniskowych od indywidualnych odbiorców. O zajęcie 
stanowiska w sprawie czy popioły te  są odpadem komunalnym czy nie, burmistrz wystąpił do 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,   

· uczestniczono w spotkaniu promującym kalendarz Zawichost Moje Miasto wydany przez  
Caritas, dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne,  

· konsultowano ze skarbnikiem powiatu sandomierskiego i dyrektorem PCPR w Sandomierzu 
zapisy treści umowy dotyczące finansowania przez Powiat Sandomierski działalności 
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Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrowicach, po przejęciu tego zadania przez Gminę 
Zawichost,    

· zakończono tegoroczny etap usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy 
Zawichost. Do tej pory usunięto ponad 38  ton płyt azbestowo – cementowych. W sumie za 
zebranie, wywiezienie i zdeponowanie na profesjonalnym składowisku w Kraśniku ww. ilości 
eternitu, gmina zapłaci firmie realizującej to zadanie kwotę – 10 046,46 zł., 

· w porozumieniu z dyrektorem Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sandomierzu uzgadniane 
są ostatnie wymagania w stosunku do stołówki szkolnej, których spełnienie  pozwoli na 
przeprowadzenie dzieci do nowego przedszkola,     

· odebrano I etap  budowy boiska wraz z bieżnią i skocznią przy szkole  w Zawichoście, 
kosztował on 303 000 zł. Zadanie to zostanie zakończone do końca maja 2014 r., a jego koszt 
powinien się zamknąć w kwocie 592 701,54 zł,  

· otwarto drogę w Kolecinie o długości 320 mb, na realizację tego zadania gmina pozyskała                
z FOGR 30 000 zł,   

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
                                                                                                             Zawichost 

  Tomasz  Siwek  
 


