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Informacja Burmistrza z działalności 
za okres od 29.03.2012 r. do 21.05.2012 r. 

pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost 
 
 
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach: 
 
Ø ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej                      

z budżetu Gminy Zawichost dla samorządowych instytucji kultury, 
Ø zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok,  
Ø zmian w budżecie gminy na 2012 rok,  
Ø zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok,  
Ø określenia zasad rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście, 
Ø spisów z natury środków pieniężnych w kasie Urzędu,  
Ø spisów z natury wyposażenia świetlic w Podszynie i Chrapanowie,  
Ø powołania Gminnej Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta 

i Gminy Zawichost,  
Ø powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ujęć wody pitnej na terenie Gminy 

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

nieruchomości gruntowych,  
Ø wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z I 

przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,  
Ø zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu 

za wynajem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,    
Ø odwołania Pełnomocnika ds. uzależnień, 
Ø powołania Pełnomocnika ds. uzależnień, 
Ø przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2011 rok,  
Ø nieodpłatnego przekazania kostki brukowej oraz przepustu drogowego zespołowi szkolno – 

przedszkolnemu w Czyżowie,  
Ø przydziału okularów ochronnych i korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy Zawichost,    
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oraz: 
Ø rozstrzygnięto przetarg na Odbudowę drogi gminnej nr 401011 T Borki – Linów – 

Maruszów od km 0+434 do km 0+828 i od km 1+264 do km 2+334. Wykona ją Firma 
SKANSKA S.A. z Warszawy za kwotę 304.264,78 zł, 

Ø rozstrzygnięto przetarg na Odbudowę ulicy Nadwiślańskiej od km 0+000 do km 
0+686. Wykona ją Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.                       
w Opatowie za kwotę 133.618,59 zł,  

Ø złożono wnioski o włączenie szkół podstawowych z tereny gminy Zawichost do 
pilotażowego rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli                          
w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej Cyfrowa Szkoła. Szkoła 
w Czyżowie Szlacheckim jako jedyna z powiatu sandomierskiego znalazła się wśród 16 
zakwalifikowanych do tego programu (na 120 wniosków z województwa 
świętokrzyskiego) i dzięki temu otrzyma dofinansowanie w wysokości 37 565.00 zł na 
zakup 17 laptopów oraz innych pomocy multimedialnych, które będą wykorzystywane na 
zajęciach w klasach IV-VI,  

Ø zorganizowano kolejne dwa spotkania konsultacyjne w związku z przystąpieniem gminy 
Zawichost do opracowania nowej strategii rozwoju do roku 2020.  W jednym                          
z nich uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, 

Ø wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej i reprezentacją gminy uczestniczono                        
w tradycyjnym Śniadaniu Wielkanocnym Gmin Powiatu Sandomierskiego, podczas którego 
najwyżej został oceniony tradycyjny kosz wielkanocny przygotowany przez MGOK z 
Zawichostu. Nagroda ufundowana przez Starostę Powiatu Sandomierskiego została 
wręczona w Sali Rycerskiej Zamku Sandomierskiego w obecności wielu gości 
reprezentujących władze samorządowe gmin i województwa,   

Ø omówiono z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Generalnym Zakładów Porcelany Ćmielów 
Ingą Kamińską możliwości współpracy promocyjnej  z gminą Zawichost oraz uzgodniono 
z nią warunki kolejnego spotkania z młodzieżą które zostanie zorganizowane w ramach 
cyklu Teraźniejszość dla przyszłości, 

Ø zabezpieczono środki finansowe ( wkład własny gminy – ok. 1700 zł ) na wsparcie 
realizacji  powyższego programu profilaktycznego, którego następne etapy będą 
realizowane  przez  Zespół Szkół w  Zawichoście  w  Zakładach Porcelany Ćmielów                
i Teatrze Muzycznym w Lublinie, 

Ø reprezentowano gminę Zawichost podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego 
stadionu miejskiego w Annopolu,  

Ø podpisano umowy z moderatorami środowiskowymi, którzy będą rozwijali działalność 
Środowiskowych Centrów Integracji Społecznej utworzonych w świetlicach                             
w Podszynie i Chrapanowie, na których remont wydano  271 259,59 zł ( dotacja 217 
007,67 zł), a na wyposażenie prawie 80 000 zł ( dotacja 45 220 zł). 

Ø zorganizowano wspólnie z mieszkańcami uroczystości otwarcia tych świetlic,                           
w których mimo dnia wolnego od pracy i złej pogody uczestniczyło wielu gości m.in. 



 
 
 
 

 

URZĄD MIASTA I GMINY ZAWICHOST 
27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50: www.zawichost.pl  

tel. 0-15 836-41-15 , 836-40-04   fax. 0-15 836-40-51;  
e-mail: urzad@zawichost.pl     
       

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Jan Maćkowiak i Komendant 
Powiatowy Policji w Sandomierzu – inspektor Zbigniew Kotarski,    

Ø uczestniczono w spotkaniu z Biskupem Sandomierskim Krzysztofem Nitkiewiczem, 
podczas którego została przekazana na ręce burmistrza i proboszcza decyzja Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdzająca Błogosławioną Salomeę 
Dziewicę, Patronką u Boga Miasta Zawichostu, 

Ø otrzymano również pisemną zgodę księdza biskupa na objęcie przez niego honorowego 
patronatu nad konkursem Figury i krzyże przydrożne w Mieście i Gminie Zawichost, który 
zostanie zorganizowany z okazji ustanowienia Błogosławionej Salomei Patronką 
Zawichostu, 

Ø zorganizowano profesjonalne manewry strażackie, w których udział wzięli ochotnicy z 
Zawichostu i Dziurowa. Były one doskonałą promocją działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz dobrą weryfikacją umiejętności naszych strażaków, którzy wykazali się nie 
tylko szybkością, ale również sprawnością działania,  

Ø przeprowadzono konsultacje z radami pedagogicznymi szkoły podstawowej                              
i przedszkola w Zawichoście w sprawie połączenia obu jednostek oświatowych                          
w jeden zespół szkolno - przedszkolny,    

Ø trzykrotnie spotkano się z Komendantem Powiatowym Policji w Sandomierzu                            
i jednokrotnie z Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach  insp. 
Jarosławem Szymczykiem w sprawie konieczności i możliwości zachowania Posterunku 
Policji w Zawichoście,  

Ø zatwierdzono arkusze organizacyjne na rok szkolny 2012/2013 dla wszystkich placówek 
oświatowych zarządzanych przez gminę Zawichost,  

Ø uczestniczono w spotkaniu burmistrzów, wójtów i prezydentów zorganizowanym                   
w Skarżysku, na którym omówiono różne możliwości  rozwoju bazy sportowej                       
w miastach i gminach,  

Ø uczestniczono w uroczystości zakończenia nauki w Liceum Ogólnokształcącym                     
w Zawichoście,  

Ø reprezentowano gminę Zawichost podczas Święta Kwitnącej Wiśni zorganizowanego przez 
gminę Ożarów w miejscowości Nowe,  

Ø uczestniczono w obchodach Dnia Ziemi zorganizowanych przez Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Czyżowie,  

Ø w porozumieniu z WIOŚ w Kielcach i mieszkańcami wdrożono procedurę sprawdzającą i 
kontrolną wobec podmiotów wylewających duże ilości gnojowicy  w miejscowości Dąbie, 
podjęto również działania w celu przymuszenia osoby, która zlikwidowała drogę 
dojazdową do Rezerwatu Zielonka do jej odtworzenia,    

Ø pozyskano 16 000 zł na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Środki te otrzymamy z Ministerstwa Gospodarki w związku                   
z tym, że oferta gminy  Zawichost znalazła się wśród 223 gmin wybranych spośród 443, 
które zgłosiły swój udział do ogólnopolskiego konkursu Azbest 2012, 
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Ø wsparto profesjonalnym wyposażeniem promocyjnym młodzież biorącą  udział                     
w konkursie Bezpieczny Stadion – Przyjazny Kibic, która dopinguje  naszych piłkarzy z 
gimnazjum w Zawichoście w Minieuro zorganizowanym przez Echo Dnia                           
i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.   Nasi  piłkarze  po  eliminacjach,  w  których  udział 
wzięło 55 drużyn z województwa, jako jedyni z powiatu sandomierskiego znaleźli się w 
finałowej 16 i występują w tej fazie rozgrywek jako reprezentacja Portugalii.  

 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Zawichost 
Tomasz Siwek 

 
 
 
 
 
 
 


