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 Sprawozdanie z działalności   

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 30 marca 2016 r. 

do dnia 12 maja 2016 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

 W dniu 12 kwietnia br. ogłoszony został przetarg na zadanie „Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Pstrzejowice –dojazdowej do gruntów rolnych”. 

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w wysokości 147 000 zł. Obecnie trwa 

procedura wyboru wykonawcy. 

W dniu 27 kwietnia br. ogłoszono również przetarg na „Zakup energii 

elektrycznej na potrzeby Gminy Zawonia”. Również trwa procedura wyboru 

wykonawcy.  

W dniu 11 maja br. ogłoszono zapytanie ofertowe: Remont cząstkowy 

mieszanką mineralno–bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami na drogach 

gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2016. Termin składania ofert 

upływa 17 maja. 

26 kwietnia br. został złożony do Regionalnego Programu operacyjnego 

wniosek zatytułowany "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych            

i gimnazjalnych gminy Zawonia". Wartość projektu 307 700 tys., wartość 

dofinansowania 292 300 tys. 

W dniu 21 kwietnia br. został złożony wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego o dofinansowanie kwotą 20 tys. zadania „Zakup 

specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Zawoni gwarancją 

bezpieczeństwa mieszkańców”.  

Sprawy bieżące 

Bierzemy udział w projekcie: Aktywny Dolny Śląsk, jest to program 

budżetu obywatelskiego UM WD. Projekt fundacji Free Kids został 

zakwalifikowany do realizacji i teraz czeka na nasze głosy. Głosujemy 

internetowo oddając tylko jeden głos. Zachęcam Państwa do udziału                       
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w głosowaniu i poparcia projektu  z terenu naszej gminy, ponieważ będą w nim 

brały udział nasze dzieci.    

W dniu 23 kwietnia zostałam wybrana na Prezesa Oddziału Zarządu 

Gminnego Związku OSP RP w Zawoni jest to dla mnie ogromny zaszczyt pełnić 

te funkcję. Dziękuję za zaufanie delegatom na zjazd. 

Zarządzenia 

  Od ostatniego sprawozdania wydałam 11 zarządzeń dotyczących spraw 

różnych, dostępne są na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej 

gminy Zawonia. 

Reprezentacja Gminy  

  19 kwietnia na spotkaniu z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych 

rozmawiałam na temat przekazania działek dla gminy oraz akceptacji 

zaproponowanych w studium zmian. 

  W dniu 30 kwietnia odbył się Gminny Piknik Strażacki w Czeszowie. Proszę 

Państwa powinniśmy w jak największym gronie podziękować strażakom 

podczas  ich święta za cały rok ich pracy. Strażacy dbają o nasze zdrowie             

i mienie nie tylko      o mienie gminy zwracam się więc do Państwa z apelem 

aby podczas kolejnych obchodów święta Strażaków było nas więcej.  

  

 

     Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 


