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Sprawozdanie z działalności 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 28 czerwca 2017 r. 

do dnia 28 września 2017 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

W minionych miesiącach wykonano inwestycje oświetlenia drogowego  

na terenie naszej gminy. W miejscowościach Czachowo, Stanięcice, Złotówek, 

Zawonia ul. Jaśminowa, Zawonia ul. Nowa - Akacjowa.  

3 lipca podpisałam umowę na założenie instalacji fotowoltaicznych na budynku 

szkoły w Czeszowie w ramach zadania termomodernizacji z firmą 

HYDROCHEM DGE S.A. z Warszawy. Prace już zostały wykonane, odebrane, 

obecnie czekamy na zmianę licznika przez dystrybutora energii. 

19 lipca została podpisana umowa z firmą OZ-BUD Przedsiębiorstwo 

Budowlano - Usługowe Sp. z o. o. z Wrocławia która została wyłoniona w 

przetargu na wykonawcę zadania „Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego 

na cele kulturalne”, kwota inwestycji wynosi 3 188 193,57 zł. 

7 sierpnia została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinanso-

wanie zadania pn. „Budowa i przebudowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie 

Złotów, Kałowice i Miłonowice”, wysokość dofinansowania wynosi 30 tys. zł. 

16 sierpnia została podpisana umowa z firmą Zielone Krajobrazy Marcelina 

Święcka na wykonanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej: „Grochowska Pola-

na” w miejscowości Grochowa za kwotę 112 104 tys. zł. Ścieżka jest dofinan-

sowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu. Ścieżka została już wykonana i uroczyście otworzona w dniu 15 

września.  

28 sierpnia została podpisana umowa na remont toalety publicznej na parkingu 

pod urzędem gminy. Wartość tego remontu wynosi 32 718,50 zł, wykonawcą 

jest firma "MATMAR" Zakład Ogólnobudowlany Stefan Matera z Milicza.  
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Również 28 sierpnia podpisałam z firmą HYDROMEX Paweł Ziółko na remont 

świetlicy w Sędzicach, kwota 38 720 zł. Prace remontowe właśnie trwają. 

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania „Dowóz i odwóz uczniów 

Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 

2017/2018”, jest nim firma PPHU Robert Hepfler z Czeszowa. 

Na zadanie  „Przebudowa drogi gminnej –  ul. Wiosennej w miejscowości Za-

wonia, dojazdowej do gruntów rolnych” wyłoniono wykonawcę w drodze prze-

targu nieograniczonego i jest nim firma Gembiak – Mikstacki S.J.. Wartość za-

dania wynosi 386 158,18 zł. Dofinansowanie tego zadania pochodzi z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

W dniu 15 września została podpisana umowa z firmą Geoserwis Witold Cho-

łast  z Topoli Małej  na budowę studni głębinowej w Głuchowie Górnym, war-

tość zadania wynosi 97 600,50 zł. Trwają również na stacji uzdatniania wody  

w Głuchowie Górnym prace związane z usprawnieniem działania pływaka wody 

w zbiorniku. 

17 września podpisałam umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowa-

nie inwestycji „Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa 

przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia.” Kwota dofinan-

sowania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 1 685 270 zł i stanowi dofi-

nansowanie w wysokości 63,63% wartości inwestycji.   

20 września w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej podpisałam umowę 

 z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół w Czeszowie”.  
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Sprawy bieżące  

Od ostatniej sesji rady gminy wykonano zadania typu niwelacja dróg grunto-

wych, naprawa wiat przystankowych, koszenie poboczy dróg gminnych  

oraz drobne prace remontowe. Montujemy nowe place zabaw, altanki i realizu-

jemy wspólnie z sołtysami zadania z funduszy sołeckich. 

W miejscowości Cielętniki wykonano zmianę organizacji ruchu i wymalowano 

oznakowanie poziome, jest to dla mnie bardzo ważne zadanie ponieważ już jako 

radna byliśmy na tej drodze. Mieszkańcy prosili o rozwiązanie problemu skrzy-

żowania i dopiero teraz został on rozwiązany. Kierowcy przestrzegający przepi-

sów drogowych już nie będą stanowić zagrożenia i nie nastąpi żadna kolizja 

drogowa.  

Zarządzenia 

Od ostatniego sprawozdania wydałam 15 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 

9 lipca wspólnie z sołtysami uczestniczyliśmy w Krajowej Pielgrzymce 

Sołtysów  w Licheniu. 

3 września reprezentowałam gminę na dożynkach wojewódzkich w Urazie. 

12 września uczestniczyłam w uroczystości zakończenia budowy odcinka 

gazociągu Czeszów – Wierzchowice. Korzyścią dla naszej gminy będzie 

corocznie płacony podatek w wysokości 2% wartości gazociągu  

zlokalizowanego na terenie naszej gminy. Będzie to kwota największa  

z wpływających do nas podatków od nieruchomości i stanowić będzie ważna 
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zauważalną wartość, która pozwoli nam realizację inwestycji na terenie naszej 

gminy. 

18 września podpisała umowę w Agencji Nieruchomości Rolnych  

we Wrocławiu na przejęcie działki w Tarnowcu gdzie mieszkańcy zamierzają 

stworzyć miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży. 

 

               

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 

 


