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Sprawozdanie z działalności  

Wójta Gminy Zawonia 

od dnia 22.08.2019 r. 

 do dnia 19.09.2019 r. 
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Inwestycje 

Obecnie w urzędzie trwa procedura wyłonienia wykonawcy remontu drogi w Suchej 

Wielkiej. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Remont ma się zakończyć do końca listopada. 

Trwają prace na placu zabaw w Sędzicach oraz czekamy na montaż urządzeń 

 w Pęciszowie oraz Kałowicach. Na budowie Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie 

obecnie trwają prace instalacyjne wewnątrz budynku, a na zewnątrz zakończyły się prace  

przy zagospodarowaniu terenu dokoła budynku oraz na parkingu. Intensywne prace 

budowlane również mają miejsce na terenie po byłym basenie. 

W drodze zapytania ofertowego firma REVOL sp. z o.o. z Łodzi odbiera azbest 

 z dachów budynków naszych mieszkańców. Przypominam, iż wnioski na usunięcie azbestu 

należy składać do 30 września.  

W dniu dzisiejszym na sesji podejmiecie Państwo uchwałę w sprawie przekazania 

instytucji Wody Polskie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest 

 to kolejny etap inwestycji budowy kanalizacji ściekowej w Suchej Wielkiej. 22 lipca 

otrzymaliśmy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu  

na użytkowania kanalizacji. Następnie po dopełnieniu pozostałych formalności nastąpi 

jeszcze  

w tym roku podłączenie mieszkańców do sieci.   

Ponownie Państwa informuję, że w miesiącu lipcu Gmina Zawonia jako jedna  

z pierwszych 16 gmin województwa dolnośląskiego podpisała umowę partnerstwa  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

W ramach umowy w gminie będzie można składać wnioski do programu Czyste 

Powietrze. Wszelkie informacje oraz składanie wniosków i prowadzenie korespondencji  

z WFOŚiGW będzie prowadzone przez Panią Magdę Gacek w pok. nr 11. 

Program przewiduje dofinansowanie na: 

 Wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż 

nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu 

 Docieplenie przegród budynku 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 Montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

 Instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 

fotowoltaicznej) 

 Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
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Od czasu ostatniej sesji odbyły się nabory na wolne stanowiska pracy w urzędzie.  

Do referatu księgowości została przyjęta w ramach naboru na stanowisko ds. księgowości 

budżetowej   i płac Pani Anna Madej. Na nowo utworzone stanowisko ds. funduszu 

sołeckiego, promocji   i spraw społecznych została przyjęta Pani Anita Adamczyk – Sowa.  

Na pracownika wodociągów na sieci w Czeszów – Złotów przyjęto do pracy Pana Romana 

Kamela. W wyniku ogłoszonego konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Zawoni nowym 

dyrektorem została pani Agnieszka Andruszczak.  Do 30 września zapraszamy osoby chętne 

do pracy w sekretariacie Urzędu Gminy o złożenie swoich ofert. Poszukujemy jeszcze 

pracownika gospodarczego na Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Suchej Wielkiej. Wszelkie 

informacje na temat naborów do pracy znajdują się na stronie internetowej gminy. 

Zapraszamy do składania ofert. 

Zarządzenia  

W okresie od 28.06.2019 do dnia dzisiejszego ukazało się 44 zarządzenia Wójta 

Gminy Zawonia dotyczące spraw różnych. Znajdują się one w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Zawonia. 

W dniu 21.08. odwiedził naszą gminę Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Pan 

Andrzej Jaroch. Wizytował naszą gminę, GOK i budowę w Czeszowie. Zapoznając  

się z naszymi problemami i planami na przyszłość. Nasze 4 – letnie działania zostały 

zauważone we Wrocławiu. Liczę na dalszą współpracę i rozwój naszej gminy przy wsparciu 

Pana Przewodniczącego. 

24 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne podczas których przypominam każda 

miejscowość, która wykonała wieńce otrzymała 400 zł, a 3 najpiękniejsze miejsce większe 

kwoty w konkursie. Były też sołectwa, które przygotowały domki, poczęstunek i dlatego teraz                 

w chciałabym podziękować wszystkim sołtysom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam 

w uświetnieniu naszego święta. 

 

Dziękuję Państwu za uwagę 

       Agnieszka Wersta 

  


