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Sprawozdanie z działalności 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 28 maja 2015 r. do dnia 25 czerwca 2015r. 
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Wysoka Rado przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

 W zapytaniu ofertowym na inwestycje „koszenie poboczy na terenie 

gminy Zawonia” nikt nie złożył oferty. Zadanie zostało zlecone firmie Agro-

Beta ze Skarszyna. Obecnie trwają odbiory.  

 W dniu 8 czerwca  2015r. podpisałam umowę na inwestycję 

„Modernizacja drogi gminnej Zawonia – Niedary”  z firmą Gembiak – 

Mikstacki.   

 Zakończono remont dróg gminnych mieszanką bitumiczno-asfaltową 

prowadzony przez firmę Rapp z Czeszowa. 

Sprawy bieżące  

 Zgodnie z harmonogramem w tym czasie spotkałam się z mieszkańcami 

naszych wsi.  

 

Zarządzenia  

   W tym miesiącu zostały wydane dwa zarządzenia dostępne oczywiście są 

na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej gminy Zawonia. 

Dotyczą one projektu unijnego, w którym nasza gmina jest beneficjentem 

„Rozwój e-urzędu w 8 – JST województwa dolnośląskiego.” W urzędzie będzie 

można m.in. potwierdzić profil zaufany oraz złożyć wnioski i formularze 

elektronicznie bez konieczności przychodzenia do urzędu. 
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Kontakty z innymi organami, reprezentacja Gminy 

 15 czerwca odbyło się spotkanie w Olszowej na terenie RIPOK. 

Zwiedzaliśmy zakład przetwarzania odpadów komunalnych i rozmawialiśmy na 

temat podpisania porozumienia intencyjnego. Wstępne pisma i dokumenty 

dotyczące zmiany regionu zostały już wysłane do Urzędu Marszałkowskiego. 

 16 czerwca razem ze starostą Waldemarem Wysockim, wicestarostą 

Jerzym Trelą i radnym powiatowym Bogusławem Rubaszewskim 

rozmawialiśmy w Złotowie na temat remontu drogi powiatowej w Złotowie oraz 

budowy chodnika w Rzędziszowicach. 

 

  

17 czerwca brałam udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd 

Marszałkowski dotyczącej programów unijnych z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020. Są zmiany w porównaniu do programu PROW 2007-

2013 m.in. dotyczące finansowania inwestycji drogowych z nowego programu. 
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  W ostatnich dnia rozmawiałam również z Agencją Nieruchomości 

Rolnych na temat przejęcia dróg agencyjnych oczywiście z zabezpieczeniem 

środków finansowych na ich wyremontowanie. 

 24 czerwca odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Trzebnickiego na którym omawialiśmy wspólnie z Zarządem Powiatu 

możliwości finansowania remontów dróg i budowy chodników przy drogach 

powiatowych.  

 24 czerwca również w kościele poewngelickim odbyła się po raz 

pierwszy, na terenie naszej gminy, Gala „Złote Sowy 2015” Powiatu 

Trzebnickiego, gdzie troje z naszych uczniów odebrało „Złotą Sowę”. 

Wyróżnienie za udział w konkursach odbywających się na terenie naszego 

powiatu przez cały ubiegły rok. Jeszcze raz serdecznie gratuluję Julii Farganus, 

Patrycji Sobieraj i Karolowi Muszyńskiemu. Gratuluję również Pani 

nauczycielce Elżbiecie Muszyńskiej, która również odebrała „Złotą Sowę”              

w kategorii szkoły gimnazjalne nauczyciel „Złotych Sów”. 
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Przypominam, że od dnia 20.06.2015r. Gminna Oczyszczalnia Ścieków 

zmieniła dni pracy. Ścieki są odbierane od wtorku do soboty. 

 

 

   Dziękuję za uwagę 


