Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost dotycząca pracy w okresie między sesjami
tj. od 22.11.2018r. do 27.12.2018r.

1. 26 listopada wzięłam udział w spotkaniu z Wójtem i Sekretarzem Gminy Łoniów.
Spotkanie dotyczyło realizacji projektu partnerskiego pt. „Instalacja systemów
odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” w ramach
działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Łoniów i Zawichost
oraz zwiększanie udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii
w województwie świętokrzyskim poprzez montaż 279 mikroinstalacji
w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy Łoniów i Zawichost. Na terenie
gminy Zawichost projektem objętych będzie 56 gospodarstw indywidualnych. Energia
wytworzona z montowanych instalacji zużywana będzie przede wszystkim na
potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie. Okres
realizacji projektu 01.10.2017-30.06.2019.
2. 28 listopada spotkałam się z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście.
Spotkanie dotyczyło warunków lokalowych i sprzętowych OSP w Zawichoście.
3. 28 listopada spotkałam się z Dzielnicowym Panem Piotrem Czosnkiem.
4. 30 listopada wzięłam udział w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania
w Łoniowie. Wybrano między innymi członków Rady Lokalnej Grupy Działania
Ziemi Sandomierskiej.
5. 4 grudnia wraz z Kierownikiem i pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zawichoście spotkałam się z Dyrektorem Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu. Spotkanie dotyczyło warunków
przedłużenia decyzji dotyczących poprawy jakości wody pitnej dostarczanej
z wodociągów Czyżów i Wygoda.
6. 5 grudnia ogłoszono przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Złożona
została jedna oferta z firmy Remondis z Ostrowca Św. na kwotę 1 244 000 zł.
(622 000,00 zł. rocznie). Przetarg został unieważniony ponieważ przekraczał kwotę
przeznaczoną na to zadanie, to jest 360 000 zł.
7. 6 grudnia wzięłam udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej Zawichost.
8. 6 grudnia Zastępca Burmistrza wziął udział w spotkaniu organizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Spotkanie dotyczyło warunków remontu dróg
powiatowych na terenie poszczególnych gmin powiatu sandomierskiego.
9. 7 grudnia wręczyłam puchary najlepszym zawodnikom i drużynom w rozgrywanym
turnieju o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost. W turnieju udział wzięli
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, Szkoły

Podstawowej im. płka Jana Pokrzywy w Czyżowie Szlacheckim i uczniowie
Gimnazjum w Zawichoście.
10. 9 grudnia na zaproszenie Pani modelator i dzieci ze świetlicy w Chrapanowie
wzięłam udział w imprezie mikołajkowej.
11. 10 grudnia odbył się odbiór Targowiska w Zawichoście przez pracowników
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Targowisko zostało
przebudowane i zmodernizowane. Nowy plac targowy został oświetlony i wyłożony
kostką brukową. Wybudowano 2 wiaty, które zapewniają 16 miejsc handlowych.
Na placu postawiono też sanitariat dla osób korzystających z targowiska.
Projektantem i Wykonawcą prac była firma „Dom z Klasą” M.M. Othman z Kielc.
Koszt przebudowy wyniósł 474 000,00zł. Na realizację zadania Gmina uzyskała
dofinansowanie w kwocie 274 826,00zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
12. 10 grudnia spotkałam się z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Panem Markiem Jońcą. Podczas spotkania omówiłam najpilniejsze potrzeby gminy
Zawichost oraz możliwości współpracy na najbliższą kadencję nowych samorządów.
13. 11 grudnia wraz z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zawichoście dokonałam kontroli stanu dróg w gminie, zapoznałam się
z najpilniejszymi naprawami i bieżącymi remontami nawierzchni.
14. 11 grudnia wzięłam udział w spotkaniu w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Zawichoście. Spotkanie dotyczyło pracy Centrum Pomocy Rodzinie.
15. 12 grudnia spotkałam się z Władzami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Spotkanie dotyczyło oferty dofinansowań dla
jednostek samorządu terytorialnego.
16. 12 grudnia spotkałam się z Panią Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Banku
Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Poruszono temat pomocy żywnościowej dla
najuboższych mieszkańców w gminie Zawichost i dalszej współpracy z gminą.
W ramach dobrych relacji i przyszłej współpracy udało się objąć pomocą
żywnościową dodatkowych 50 osób. W sumie wynegocjowałam objęcie pomocą
żywnościową dodatkowych 108 osób, które dotychczas nie korzystały z tej formy
pomocy.
17. 14 grudnia byłam w magazynie żywności, w czasie dystrybucji pomocy żywnościowej
wśród najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Zawichost.
Zadanie publiczne pod tytułem „Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych
wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost” prowadzone w 2018
roku prowadzone było przez Stowarzyszenie Spełnić marzenia i było
współfinansowane ze środków Gminy Zawichost w kwocie 3000,00 zł.
18. 14 grudnia odwiedziłam handlowców i pierwszych kupujących na nowo oddanym
targowisku, wysłuchałam ich uwag i spostrzeżeń dotyczących nowo oddanej
inwestycji.
19. 15 grudnia wzięłam udział w Wigilii zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Moto
Sandomierz”.
20. 17 grudnia wzięłam udział w Forum rozwoju przedsiębiorczości w Kielcach,
organizowanym w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Popytowy System

Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi
doradcze”. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez
dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje
Otoczenia Biznesu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w województwie
świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego
przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Projekt przewiduje zastosowanie popytowego
schematu w realizacji usług doradczych przez Instytucje Otoczenia Biznesu
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej
firmie i profilu jej działalności sami wybiorą pakiet usług doradczych oraz jednostkę,
która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój
innowacyjności i konkurencyjności MŚP.
21. 17 grudnia Zastępca Burmistrza wziął udział w Jasełkach organizowanych przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim oraz w Jasełkach
przygotowanych przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Linowie.
22. 17 grudnia zorganizowano naradę z dyrektorami i kierownikami jednostek podległych.
Zapoznano się z bieżącymi sprawami.
23. 18 grudnia spotkałam się z Panią Wojewodą w sprawie programów rządowych
adresowanych do samorządów.
24. 18 grudnia wzięłam udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście.
25. Zastępca Burmistrza uczestniczył w odbiorze drogi powiatowej nr 07345 Stodoły –
Zawichost w miejscowości Wyspa, Wygoda, Buczek. Wartość zadania 115.154,57 zł.
Kwota dofinansowania przez gminę Zawichost 12.302,28 zł.
26. 19 grudnia wzięłam udział w Wigilii zorganizowanej w Klubie Seniora w Linowie
oraz w spotkaniu opłatkowym z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście.
27. 20 grudnia spotkałam się
z Sołtysami z gminy Zawichost. Na spotkaniu
przedstawione zostały bieżące sprawy i problemy.
28. 20 grudnia spotkałam się w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Janczycach z Prezesem i członkami zarządu Ekologicznego Związku Gmin
Dorzecza Koprzywianki. Omówione zostały warunki i koszty przystąpienia Gminy
Zawichost do w/w związku.
29. 20 grudnia Zastępca Burmistrza wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Klubie
Seniora w Czyżowie Szlacheckim.
30. 21 grudnia wzięłam udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zawichoście.
31. 21 grudnia Zastępca Burmistrza wziął udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym
w Zamku Królewskim w Sandomierzu.
32. 24 grudnia spotkałam się z władzami samorządowymi Gminy Ożarów.

W wyniku podjętych działań i przeprowadzonych postępowań podpisano zarządzenia:
- zmian w budżecie na 2018 r.
- zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2018r.
- wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost,
- zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych,
- sporządzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie,
- powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost,
- ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost,
- wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
Miasta i Gminy Zawichost,
-wydzierżawienia części nieruchomości gminnej,
- zmiany planu finansowego wydatków na 2018 r. Zespołu Szkoły i Przedszkola
w Zawichoście oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim,
- przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie
Miasta i Gminy Zawichost,
- zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018r,
- powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego,
- powołania komisji do odbioru robót budowlanych ( remont instalacji oświetlenia ulicznego
przy spółdzielni mieszkaniowej w Czyżowie Szlacheckim)
Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.zawichost.pl/

Katarzyna Kondziołka

