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Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 18.03.2014 r. do 28.05.2014 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:


zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2013 r. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost za rok
2013,



przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań
rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz o stanie
mienia Gminy Zawichost za 2013 r.,



przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2013 r.,



określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Zawichost,



wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego,



upoważnienia pracownika UMiG do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem
aktów pełnomocnictw do głosowania,



koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów posłów do
Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,



wskazania osób wchodzących z Urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych,



powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,



zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego,



wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy,



wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost,



powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie
Miasta i Gminy Zawichost

wydano również szereg zarządzeń w sprawach, wielokrotnych:


zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 r.



zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 r.
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zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 r.



sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie Urzędu Miasta i Gminy
Zawichost,

oraz:


wzięto udział w zorganizowanym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury wieczorze Poezji
Śpiewanej Stare dobre małżeństwo,



uczestniczono w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka zorganizowanym przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu,



podczas pożegnania uczniów klas trzecich liceum złożono życzenia pomyślności wszystkim
naszym tegorocznym maturzystom z Zawichojskiego Liceum,



uczestniczono w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim
zorganizowanym w Samborcu oraz naradzie poświęconej działalności grup producenckich na
terenie powiatu sandomierskiego,



reprezentowano gminę Zawichost na Zebraniu Przedstawicieli BS w Sandomierzu,



uczestniczono w posiedzeniach Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej,
podczas których m.in., dokonano oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na
operacje z zakresów Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty,



wspólnie ze spółką Inter - Broker wynegocjowano warunki realnego i dostosowanego do
możliwości finansowych Gminy ubezpieczenia należącego do niej majątku i prowadzonej
przez nią działalności publicznej,



skonsultowano z Wojewodą Świętokrzyskim sprawę pilnego uchwalenia Studium
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zawichost,



w związku z inicjatywą Wojewody Świętokrzyskiego uczestniczono w konferencjach
i wyjazdach studyjnych organizowanych w ramach projektu Ekonomia społeczna – rozwój z
przyszłością, który jest realizowany na terenie naszego województwa w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dotyczy on głównie zagadnień związanych z zakładaniem i działalnością spółdzielni
socjalnych.



uczestniczono w spotkaniu przyjaciół świetlicy w Podszynie zorganizowanym z okazji
drugiej rocznicy jej otwarcia,



na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczono w Gali Konkursu dla
samorządów Dobry Klimat dla Rodziny, do którego zgłoszono działalność świetlicy
w Podszynie,



wzięto udział w Szkoleniu Obronnym burmistrzów, wójtów i prezydentów miast i gmin
zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
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promowano zawichojskie liceum podczas Dni Otwartych zorganizowanych przez uczniów i
absolwentów szkoły oraz nauczycieli,



w Przedszkolu Samorządowym w Zawichoście wręczono nagrody uczestnikom konkursu
ekologicznego Szanujmy Matkę Ziemię, którego organizatorami byli: Kolo Wędkarskie nr
21 w Zawichoście i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,



w ramach tzw małych projektów realizowanych we współpracy z LGD podpisano umowę na
realizację projektu Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej, a w dniu 30 maja
zostanie podpisana umowa na realizacje drugiego projektu Szlak Św. Franciszka w
Zawichoście. Zadania te będą realizowane przy wsparciu funduszy unijnych z PROW,
planowana wartość projektów wyniesie prawie 54 tys. zł, a oczekiwane wsparcie finansowe
wyniesie ponad 34 tys. zł,



wzięto udział w spotkaniu plenarnym Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
zorganizowanym w Morawicy, którego tematem przewodnim było zarządzanie oświatą w
małych i średnich gminach. Podczas spotkania w którym udział wzięli m.in. wojewodowie
województwa świętokrzyskiego i opolskiego, zgłoszono wieś Piotrowice do ogólnopolskiego
projektu Sieć Najciekawszych Wsi,



w ramach ogólnopolskiego programu Dzień Przedsiębiorczości umożliwiono uczniom
Liceum Ogólnokształcącego odbycie jednodniowej praktyki w Urzędzie Miasta i Gminy w
Zawichoście, poza tym zorganizowano dla nich lekcje o samorządzie, które poprowadzili
pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego,



wzięto udział w walnym zebraniu członków Związku Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego,



uczestniczono w różnych spotkaniach okolicznościowych organizowanych w gminnych
placówkach oświatowych i na Zamku w Sandomierzu,



wzięto udział w zebraniach sołeckich w Józefkowie i Piotrowicach,



uczestniczono we wszystkich zebraniach sprawozdawczych gminnych jednostek OSP,



reprezentowano Gminę Zawichost podczas uroczystości zorganizowanych przez Urząd
Marszałkowski na Rynku w Sandomierzu z okazji 10 - lecia przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej oraz podczas Święta Kwitnącej Wiśni w miejscowości Nowe,



na bieżąco monitorowano inwestycję Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy
szkole w Zawichoście, a w szczególności sprawy: właściwego przygotowania nawierzchni
płyty boiska pod natrysk, drożności systemu odprowadzania wody, jakości i rodzaju trybuny,
bezpiecznych ciągów komunikacyjnych od szkoły do boiska i ich odwodnienia oraz
wyposażenia boiska w urządzenia sportowe,



podpisano z firmą DROKAM umowę na przebudowę drogi gminnej nr 401066 T Linów –
Szczury, zadania które jest realizowane wspólnie z gminą Ożarów za kwotę 157 551,83 zł



wspólnie ze specjalnie powołanym sztabem kryzysowym zorganizowano profesjonalną i
skuteczną, prewencyjną akcję przeciwpowodziową w związku ze spodziewanym
przekroczeniem stanów alarmowych do poziomu powyżej 8 metrów, podczas której:
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ułożono ok. 11 000 worków z piaskiem, przetransportowano 525 ton żwiru, wydano ok.
550 posiłków, zużyto ponad 1000 litrów ropy i benzyny oraz ponad 100 pochodni, a nasi
strażacy przepracowali przy zabezpieczaniu, pompowaniu wody i monitorowaniu
wałów ponad 1200 godzin.

Burmistrz Miasta i Gminy
Zawichost
Tomasz Siwek

