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Sprawozdanie z działalności  

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 29.09.2017 r. 

do dnia 26.10.2017 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

W dniu 13 października została odebrana po remoncie świetlica wiejska                           

w Sędzicach.  

Zakończył się remont toalety publicznej na parkingu przed urzędem.  

10 października podpisałam umowę w WFOŚiGW we Wrocławiu  

na dofinansowanie usunięcia azbestu z terenu naszej gminy. Kolejny raz 

pomogliśmy mieszkańcom w usunięciu tak niebezpiecznego materiału z terenu 

posesji. 

W dniu 16 października odbyło się w szkole podstawowej w Zawoni spotkanie                 

z wykonawcą rozbudowy i firmą która będzie przeprowadzać prace 

wzmacniania gruntu pod fundamentami. Podczas prac projektowych celem 

uzyskania pozwolenia na rozbudowę okazało się, że grunt pod fundamentami 

budynku nie jest na stabilny, aby przenieść obciążenie rozbudowywanej część 

szkoły i należy wykonać jego wzmocnienie metodą jet grounting. 

Podwykonawca wzmacniania fundamentów rozpocznie swoje prace  

13 listopada. Tak więc termin zakończenia rozbudowy będzie opóźniony. Firm 

wykonujących prace w w/w technologii jest niewiele i ich terminarz prac jest 

ustalony na wiele miesięcy. Kiedy nastąpi zakończenie całej inwestycji nie jest 

jeszcze wskazane przez wykonawcę głównego.     

Po rozpoczęciu prac na odcinku drogi wojewódzkiej Ludgierzowice – Niedary 

została wykonana przecinka drzew w pasie drogi gminnej pomiędzy Kopcem                  

a Tarnowcem celem ułatwienia przejazdu zwiększonej ilości samochodów. 

Zwracam się z apelem o ostrożną jazdę na tym odcinku z powodu wąskiej drogi,               

a dużego ruchu aut. 
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Cały czas trwają prace remontowe na poboczach, w rowach i przepustach dróg 

gminnych, realizowane są również przez sołtysów wydatki z funduszy 

sołeckich.  

Wszystkie wnioski sołeckie złożone na 2018 r. zostały przyjęte do projektu 

budżetu.    

W wyniku ogłoszenia zapytania ofertowego na odśnieżanie dróg gminnych  

sezonie zimowym 2017/2018 ofertę złożyła tylko jedna firma Raps z Czeszowa 

ul. Zielona 4. 

Zarządzenia 

W czasie od ostatniej sesji zostało wydane 8 zarządzeń Wójta dotyczących 

najczęściej zmian budżetowych.   

Zarządzenie nr 60/2017 dotyczy przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie 

projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie przyjęcia Rocznego 

programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 

2018. 

Konsultacje projektu trwają od dnia 17.10.2017 r. do dnia 27.10.2017 r.  

Kontakty z innymi organami, reprezentacja Gminy 

Z ogromną radością informuję Państwa, że sołectwo Niedary w ogólnopolskim 

konkursie ogłoszonym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na najlepszą 

stronę internetową zajęło pierwsze miejsce. Strona została założona 3 lata temu  

i jest prowadzona tylko z mieszkańców Niedar tym bardziej jeszcze raz 

serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.  

24 października w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się 

spotkanie z dyrektorem na temat działek które będziemy przekazywać  
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z powrotem do Ośrodka, a które będziemy przejmować od Ośrodka. W roku 

2018 r. zostanie przejęta kolejna droga od KOWR w Sędzicach wraz  

z dofinansowaniem na jej remont. 

 

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 


