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Informacja Burmistrza z działalności 

za okres od 17.08.2011 r. do 28.09.2011 r.     

pomiędzy sesjami Rady  Miasta i Gminy Zawichost 
 

Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:  

Ø trzech zmian w tegorocznym budżecie Gminy Zawichost, 

Ø zatwierdzenia kalkulacji na wywóz nieczystości płynnych samochodem,  

Ø przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze 2011 r., informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji kultury za I półrocze 2011 r.,   

Ø zarządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie,  

Ø wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, 

Ø przygotowania propozycji do planu finansowego na 2012 r.,  

Ø zarządzenia – sporządzenia spisu z natury (siłownia), 

Ø powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do Sejmu RP i Senatu 

RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r., 

Ø wydzierżawienia nieruchomości gruntowych,  

Ø ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,  

Ø wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych,  

Ø powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu,  

Ø zarządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie,     

oraz:  
 
Ø wzięto udział w konferencji na temat nowego programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego,  

Ø na prośbę MGOK zorganizowano spotkanie z sołtysami w sprawie udzielenia przez rolników pomocy w 

przygotowaniach zawichojskiego święta plonów,  

Ø pozyskano od sponsorów nagrody dla zwycięzców konkursów, które zostały rozegrane podczas tegorocznych 

dożynek, 

Ø reprezentowano gminę Zawichost na dożynkach w gminie Annopol i Ożarów,  

Ø uczestniczono w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w związku z przygotowaniami do kolejnego posiedzenia świętokrzyskiego „okrągłego 

stołu”, 

Ø na zaproszenie wojewody świętokrzyskiego wzięto udział w konferencji Okrągły stół – Odpowiedzialność 

społeczna za rozwój regionu. Podczas którego przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, 

przedsiębiorców, jednostek obsługi biznesu  i stowarzyszeń przedstawili czynniki i działania, które z ich punktu 

widzenia mogą przyspieszyć rozwój naszego województwa. Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost wraz           z 

prezydentem Kielc, wójtem Morawicy - najlepszym wójtem w Polsce, burmistrzem Sędziszowa - gminy 
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nagrodzonej Laurem Świętokrzyskim 2011 i wójtem Piekoszowa reprezentowali na tej konferencji stronę 

samorządową,     

Ø uczestniczono w uroczystych inauguracjach roku szkolnego 2011/2012, 

Ø reprezentowano gminę podczas oficjalnego oddania do użytku zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej 

przebiegającej przez Dziurów, która łączy drogę krajową 79 z wojewódzką 755. Inwestycja została sfinansowana 

ze środków gminy, powiatu sandomierskiego i rządu ( tzw. schetynówka), 

Ø uczestniczono w konferencji zorganizowanej w Kielcach na temat ostatnich możliwości pozyskania środków z 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości zakładania spółdzielni socjalnych,  

Ø wzięto udział w spotkaniu z członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego – Janem Maćkowiakiem na temat 

perspektyw rozwoju gminy Zawichost, w kontekście opracowywanej aktualnie nowej strategii rozwoju 

województwa świętokrzyskiego,   

Ø zorganizowano spotkania mieszkańców Linowa i Piotrowic z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

Piotrem Żołądkiem w sprawie koordynacji działań związanych z organizacją kompleksowej wycinki drzew i 

krzewów zarastających międzywale wiślane,  

Ø ustalono właścicieli działek położonych w międzywalu wiślanym, na odcinku położonym w granicach gminy 

Zawichost oraz rozpoczęto wspólnie z nimi i przy pomocy pracownika Urzędu Marszałkowskiego wypełnianie 

wniosków o wycinkę zbędnych krzaków i drzew,   

Ø rozstrzygnięto przetarg na budowę 1674 mb. drogi nr 401012 T Linów Kolonia – Linów Okrąglica. Przetarg 

wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Stalowej Woli, które zadeklarowało, że zmodernizuje tę drogę za 

424 636 zł . Realizacja inwestycji była możliwa dzięki uzyskaniu promesy rządowej gwarantującej 

dofinansowanie w wysokości 350 000 zł, 

Ø uczestniczono w spotkaniu zorganizowanych w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w 

sprawie bezpłatnego przekazania gminie drogi dojazdowej do budynku socjalnego w Czyżowie oraz świetlicy na 

Wyspie,  

Ø uczestniczono w pierwszym posiedzeniu Komisji Interdyscyplinarnej oraz kolejnym posiedzeniu Gminnej 

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Ø wzięto udział w konferencji na temat nowych zasad budowy dróg tzw. schetynówek , które poprowadził wójt 

Gminy Czerwonak, a jednocześnie przewodniczący Związku Gmin Wiejskich – Mariusz Poznański,               

Ø odbyto kolejne – trudne spotkanie - monitorujące budowę kanalizacji w Zawichoście,           w którym udział 

wzięli: inwestor zastępczy, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru,  

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

 

 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Zawichost 
Tomasz Siwek 

 


