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Sprawozdanie z działalności 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 1 grudnia 2016 r. 

do dnia 9 lutego 2017 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

W dniu 6 grudnia podpisałam umowę na przejęcie działki nr 2/20 w 

miejscowości Sędzice oraz porozumienie w sprawie dofinansowania remontu tej 

drogi w wysokości 95%. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tej drogi 

złożyła firma Zakład usług Budowlanych Wojciech Rapp z Czeszowa. Podczas 

odbioru 22 grudnia przez inspektora z Agencji Nieruchomości Rolnych 

otrzymaliśmy pochwałę za bardzo dobrze wykonaną inwestycję.  

9 grudnia ogłoszono przetarg na remont budynku urzędu gminy, 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Novbau Krzysztof Nowicki ze 

Sławoszowic. Remont urzędu rozpocznie się po 17 marca.  

23 grudnia ogłoszono zamówienie na świadczenie usługę wywozu                                                 

i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zawonia na rok 

2017. Po przeprowadzeniu procedury wykonawcy oferta firmy Alba S.A. z 

Wrocławia została wyłoniona jako wykonawca w/w usługi. Przypomnę, że w 

ramach zadania jest dodatkowy odbiór szkła wraz z darmowymi koszami dla 

mieszkańców oraz  w miesiącach od kwietnia do października dwukrotny w 

miesiącu wywóz odpadów komunalnych zmieszanych.  

W dniu 4 stycznia odbyło się Kolegium w Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

podczas którego to posiedzenia orzekano nt. uchwały, którą Rada Gminy 

Zawonia podjęła w dniu 21 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji i spłaty 

udzielonej pożyczki dla Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o. 

orzeczono o uchyleniu w/w uchwały  
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Sprawy bieżące 

Gmina Zawonia 23 maja ub. roku złożyła wniosek do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pod nazwą 

„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia”. Ocenę 

formalną i merytoryczną przeszło tylko 6 wniosków z 11 złożonych z terenu 

naszego OSI „Dolina Baryczy”. Tym bardziej mam ogromną radość 

poinformowania Państwa, że nasz projekt został najwyżej oceniony i znalazł się 

na 1 miejscu do otrzymania dofinansowania. Jest to pierwsze dofinansowanie 

inwestycyjne z RPO w latach 2007-2022 zdobyte samodzielnie przez Gminę 

Zawonia. 

7 grudnia został złożony wniosek do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

budowę kanalizacji ściekowej w Suchej Wielkiej. W ramach tego zadania 

zostanie również wybudowana przepompownia wody w Tarnowcu. Na 

ogłoszonej liście rankingowej znajdujemy się 23 pozycji do otrzymania 

dofinansowania z 46 zadań które takie dofinansowanie mają docelowo 

otrzymać.   

16 grudnia ub. roku Lokalna Grupa Działania ogłosiła nabory konkursowe. 

Gmina Zawonia złożyła wniosek na budowę dwóch altan w miejscowości Sucha 

Wielka  i Pęciszów. Obecnie nabór jest weryfikowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ale nasz projekt został 

zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Tak więc przy złożonym 

wniosku w wysokości 22 879 zł dofinansowanie będzie wynosiło 14 558 zł.  

 

Zarządzenia 
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Od ostatniego sprawozdania wydałam 21 zarządzeń dotyczących spraw różnych, 

dotyczących gminy i jednostek podległych gminie, dostępne są na stronie 

internetowej biuletynu informacji publicznej gminy Zawonia. 

 

Kontakty z innymi organami, reprezentacja gminy 

6 grudnia ub. Roku uczestniczyłam w konferencji zorganizowanej przez 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pt: „ Założenia reformy edukacji”.   

Walne zebranie zarządu OSP RP powiatu trzebnickiego wraz z wyborem 

nowych władz zarządu odbyło się 28 grudnia ub. roku. Komendant Gminny 

druh Dariusz Rudkiewicz został wybrany na członka Zarządu OSP RP w 

powiecie trzebnickim.  

Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP RP na terenie gminy Zawonia 

odbyły się w Zawoni w dniu 28 stycznia, w Złotowie natomiast 4 lutego. Oba 

zarządy otrzymały absolutorium od członków jednostek, zostały pozytywnie 

zatwierdzone sprawozdania zarządów. 

27 stycznia odbyła się w miejscowości Kotla konferencja Dolnośląskiej Służby 

Drogowej i Kolejowej podczas konferencji droga Ludgierzowice – Niedary 

została przedstawiona jako inwestycja własna DSDiK do wykonania w 

bieżącym roku. Kwota przeznaczona wynosi 1 mln złotych.  

7 i 8 lutego odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów Subregionu 

Wrocławskiego              z udziałem Dyrektora Pawła Czyszczonia z PROW 

rozmawialiśmy min. na temat ogłoszenia konkursu na świetlice wiejskie w lipcu 

br. , z Panią Dyrektor Magdaleną Bednarską-Wajerowską z RPO nt. ogłoszeń 

wyników konkursu na adaptację kościoła i termomodernizację szkoły w 

Czeszowie – wyniki mają być na przełomie lutego i marca. Dyrektor Teresa 
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Grabowska-Chudy z DSDiK potwierdziła, że na dzień 8 lutego inwestycja 

Ludgierzowice – Niedary jest wpisana do budżetu jako do wykonania. Pani 

Wicemarszałek Iwona Krawczyk przedstawiła nam propozycje programów 

rozwoju bazy sportowej na kolejne lata, natomiast członek Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Michalak rozmawiał z nami o rozwoju 

transportu aglomeracyjnego.  

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 


