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Sprawozdanie z działalności 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 1 lipca 2016 r. 

do dnia 29 września 2016 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

W dniu 12 września została oddana do użytku nowa droga  

od miejscowości Pstrzejowice w kierunku Suchej Wielkiej.  

W związku z brakiem realizacji zakupy energii elektrycznej przez firmę 

ECOERGIA Sp. z o.o. ogłosiliśmy kolejny przetarg i najniższą cenę oferował 

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.. 

W miesiącu sierpniu został rozstrzygnięty przetarg na „Dowóz i odwóz 

uczniów Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku 

szkolnym 2016/2017”  wykonawcą została firma Vesper Sp. J. Paweł Kocjan, 

Łukasz Żbikowski z Siechnic. 

Również w miesiącu sierpniu został  rozstrzygnięty przetarg na „Bankową 

obsługę budżetu Gminy Zawonia oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

Zawonia”. Jedynym oferentem był Bank Spółdzielczy w Trzebnicy. Korzyścią 

dla naszych mieszkańców jest fakt, iż w od 1 stycznia 2017r. wszelkie wpłaty 

dokonane w oddziale banku na parterze urzędu dokonywane na konto Gminy 

Zawonia będą bezpłatne. Od 1 stycznia zmienią się numery kont bankowych 

proszę więc o zwrócenie uwagi na numer konta podczas dokonywania wpłat.  

W miesiącu lipcu przeprowadziliśmy niwelację dróg, remonty bieżące 

dziur w drogach gminnych i koszenie. Szkoły podczas wakacji również 

przeprowadziły remonty typu malowanie sal, zmiana płytek na korytarzu czy 

remont łazienek. Zostały zakupione nowe ławki i krzesła do klas. Szczególną 

uwagę zwraca współpraca dyrekcji obu szkół z radami rodziców. W szkole  

w Zawoni wspólnie z radą rodziców zostało zwiększone bezpieczeństwo 

uczniów w szkole poprzez zmodernizowanie systemu monitoringu oraz 

otworzenie portierni.  
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Natomiast w szkole w Czeszowie wspólnie z radą rodziców, radą sołecką   

i firmą Free Kids poprawiono plac zabaw dla dzieci. Dostawiono nowe 

elementy, wykonano nowe podłoże oraz nową aranżację placu. 

  

Sprawy bieżące 

Gmina Zawonia otrzymała dofinansowanie w kwocie 271 860,00 zł  

na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych 

 i gimnazjalnych gminy Zawonia”. 

Celem projektu jest: 

• organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów Zespołu Szkól w Zawoni                                   

i Czeszowie, 

• zakup sprzętu do wyposażenia pracowni przyrodniczej, matematycznej oraz 

informatycznej w szkołach, 

• organizacja zajęć pozaszkolnych w laboratoriach i placówkach badawczych dla 

uczniów szkół; 

• organizacja szkoleń nauczycieli. 

Na uwagę zasługuje fakt, że jesteśmy jedyną gminą z terenu powiatu 

trzebnickiego, wchodzącą w skład Obszaru Strategicznej Interwencji Doliny 

Baryczy, której projekt został wybrany do dofinansowania. Wniosek Gminy 

Zawonia wygrał współzawodnictwo o unijne środki z 87 wnioskami, które 

zostały złożone w ramach tego naboru. Ocenę formalno- merytoryczną przeszło 

86 projektów, do oceny merytorycznej dopuszczone zostało już tylko  

28 projektów, dofinansowanie uzyskało 12 projektów. Jest nam niezmiernie miło 

znaleźć się w tym elitarnym gronie. 
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W dniu 15 września został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego 

na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Czeszów,                                       

ul. Konopnicka”. Całkowity koszt zadania wynosi 1 899 902,42 zł 

dofinansowanie z UW wyniesie 50%. Realizując to zadanie skierowałam 

wniosek do Starosty Powiatu Trzebnickiego o partnerstwo tej inwestycji. Mój 

wniosek został pozytywnie zaopiniowany, a Rada Powiatu Trzebnickiego 

podjęła uchwałę o dofinansowaniu tej inwestycji w wysokości 295 000 zł. 

Jednocześnie pragnę poinformować mieszkańców miejscowości Złotów,                                

iż Starostwo Powiatu jako właściciel drogi Złotów – Czeszów złożyło wniosek 

też do UW o remont swojej drogi. Jako Wójt zgodziłam się na partnerstwo tej 

inwestycji, a Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę o przekazaniu środków 

finansowych  w wysokości 186 000 zł na te inwestycję.  

W tym miejscu pragnę podziękować Radzie Gminy Zawonia  

za pozytywne podjęcie uchwał na nadzwyczajnych sesjach, które odbyły się w 

miesiącu lipcu  

i wrześniu.  

 Zarządzenia 

W czasie z którego składam Państwu sprawozdanie zostały wydane 22 

zarządzenia.  

Obecnie do dnia 30 września trwają konsultacje społeczne Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026. Do dnia 14 

października trwają również konsultacje społeczne Statutu Gminy Zawonia  

– miejscowego aktu prawnego. Proszę sołtysów, mieszkańców o zapoznanie  

się z projektem Statutu Gminy oraz wnoszenie uwag i wniosków.                  

Dziękuję Państwu za uwagę 

Agnieszka Wersta 


