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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zawonia 

od dnia 26.10.2017r. 

do dnia 30.11.2017r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Na początek chciałabym podkreślić, że spotykamy się po raz 40, jest 

 to niespotykana do tej pory ilość sesji w czasie jednej kadencji. Dla przykładu 

kadencja lat 2002-2006 – 22 sesje, kadencja 2006 - 2010 zakończyła się na 34 

sesji, a kadencja 2010 - 2014 – 38 sesji. Ilość Państwa kadencji świadczy  

o ilości zadań, inwestycji i związanych z nimi konieczności podjęcia przez 

Państwa pracy w celu zaakceptowania zaproponowanych przeze mnie zmian, 

głównie inwestycji.  Moja też 3 rocznica wyboru Państwa na Radnych 

 i chciałabym Państwu serdecznie pogratulować osiągniętego w ciągu tych 3 lat 

sukcesu. Dzięki wspólnej współpracy pomiędzy Radą, a Wójtem nasza gmina 

przechodzi ogromne zmiany na skalę do tej pory niespotykaną. To ta kadencja 

zapisze się WIELKIMI ZGŁOSKAMI w rozkwicie i postępie jaki ma teraz 

miejsce. Jesteście Państwo  w większości Radą akceptującą odważne i potrzebne 

naszym mieszkańcom inwestycje począwszy od naszych najmłodszych 

mieszkańców, gdzie szkoły przechodzą infrastrukturalną przemianę, przez 

rozbudowę sieci drogowej i oświetlenia, po zmiany na terenach 

ogólnodostępnych  typu place zabaw, czy kulturalnych jaką jest adaptacja 

kościoła poewangelickiego. Ale największą zmianą, którą Państwo poparli,  

a która w przyszłym roku będzie mieć miejsce jest rozpoczęcie budowy 

kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta na zawsze zmienia oblicze naszej gminy nie 

posiadającej ani jednego metra kanalizacji ściekowej. Nie można zapomnieć 

jeszcze  o rekultywacji wysypiska śmieci. 

Szanowni Radni z pewnością będziemy w przyszłym roku spotykać się 

równie często jak dotychczas i wierzę, że zawsze też uzyskam pozytywną 

większość głosów dla proponowanych Państwu projektów uchwał. Moja praca 

stale zwrócona jest na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych gdyż 

możemy wtedy wykonać więcej inwestycji. Jak bardzo zabiegam o środki                        

w rozwój naszej gminy niech świadczy fakt, iż nawet po otrzymaniu 

wiadomości o nieprzyznaniu środków na fotovoltaikę dla mieszkańców, 
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złożyliśmy odwołanie, następnie protest i po otrzymaniu informacji  

o negatywnych rozpatrzeniach nie uwzględniłam tego zadania w budżecie 

przyszłorocznym. A jednak udało się!!! Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

 w dniu 23.11.2017r. przyznał dodatkowe środki finansowe i mieszkańcy Gminy 

Zawonia i Gminy Trzebnica będą mogli zamontować instalację fotovoltaiczną 

na swoim budynku mieszkalnym za niewielką kwotę wartości instalacji.  

Z okazji wyboru na Radnego życzę Państwu dalszych sukcesów nie tylko                

w życiu społecznym, ale aby nasza dalsza współpraca układała się z korzyścią 

dla gminy, ale przede wszystkim zawsze z korzyścią dla naszych mieszkańców.  

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

W dniu dzisiejszym został odebrany nowy odwiert studni w Głuchowie Górnym.  

Dzisiaj również ukazał się przetarg na „Zamknięcie i rekultywację wysypiska 

odpadów komunalnych w Skotnikach”. 

W dniu 28.11.2017 r. został ogłoszony przetarg na zbiórkę odpadów 

komunalnych  z terenu naszej gminy w roku 2018. 

W dniu 28.11.2017 r. otrzymaliśmy informację z Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Wzgórz Trzebnickich” o wyborze do realizacji i dofinansowania 

operacji pod nazwą „rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej  

w gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół  

w Zawoni”. Wniosek gminy został rozpatrzony pozytywnie i kwota pomocy 

wynosi 90 020,45 zł.  W przyszłym roku po zakończeniu rozbudowy szkoły 

zostaną wyremontowane sale siłowni i zakupiony nowy sprzęt do ćwiczeń. 

Zakończono prace związane w budową ul. Wiosennej w Zawoni. 

W dalszym ciągu trwają drobne prace remontowe na poboczach, stawiamy nowe 

znaki drogowe, wykaszamy krzaki z pobocza dróg, remontujemy przejazdy                      

i przepusty, stawiamy wiaty.  
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Zarządzenia 

W czasie od ostatniej sesji zostało wydane 5 zarządzeń Wójta dotyczących 

spraw różnych.   

 

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 


