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Sprawozdanie z działalności 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 30 września 2016 r. 

do dnia 30 listopada 2016 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 Rzędziszowice, Niedary, Sędzice 

postawiono nowe linie, a w Pęciszowie, Czeszowie, Sędzicach i Złotowie 

postawiono pojedyncze lampy. Część tych inwestycji finansowana była  

z funduszu sołeckiego.   

30 września podczas wizyty w Agencji Nieruchomości Rolnych  

z Prezesem Panem Piotrem Regiec ustaliliśmy, że gmina Zawonia jeszcze w tym 

roku będzie mogła przejąć drogę w Sędzicach z dofinansowaniem na jej remont. 

Ogromną trudnością w tej sprawie był fakt, iż ta działka miała oznaczenie jako 

działka rolna. Do końca ubiegłego tygodnia nie byłam pewną czy uda się nam 

przekwalifikować te działkę rolną na drogę i z tego miejsca chciałabym 

serdecznie podziękować współpracującej z nami firmie geodezyjnej, starostwu 

powiatowemu za zrozumienie i sprawną współpracę. Mam nadzieję, że dziś 

Państwo podejmiecie uchwałę pozwalającą mi na przejęcie tej działki wraz  

z dofinansowaniem jej remontu w wysokości 95%. Prace remontowe rozpoczną 

się już w poniedziałek i zakończą jeszcze w tym roku.  

W miesiącu październiku miały miejsce prace drogowe związane  

z montażem progów zwalniających. Prace te całkowicie były finansowane  

z funduszy sołeckich.  

Zadanie odśnieżania dróg gminnych w obecnym sezonie po negocjacjach 

z firmami, które wykonywały to zadanie w sezonie poprzednim będzie 

realizować na całym terenie naszej gminy firma Zakład Robót Budowlanych 

Wojciech Rapp  z Czeszowa. Opinia na temat realizacji ubiegłorocznej akcji 
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zima od sołtysów była bez uwag, mieszkańcy również nie zgłaszali skarg  

na wykonywanie tego zadania przez te firmę.  

Sprawy bieżące 

Od poniedziałku rozpocznie się remont pozyskanej od Agencji 

Nieruchomości Rolnej drogi w Sędzicach.   

Zarządzenia 

   Od ostatniego sprawozdania wydałam 10 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 

 30 września miało miejsce poświęcenie przez gminnego kapłana OSP 

ks. Czesława Przerade nowego sprzętu Lukas dla OSP w Zawoni oraz 

przekazanie dla OSP w Złotowie sprzętu używanego przez OSP Zawoni.  

 10 października odbyło się posiedzenie stowarzyszenia Aglomeracja 

Wrocławska.  

 12 października brałam udział w II Dolnośląskim Kongresie 

Samorządowym.  II edycja kongresu odbyła się pod hasłem „Edukacja  

– Gospodarka – Przyszłość”. W kongresie brała udział Pani Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej, dyskusja dotyczyła przyszłości szkolnictwa  

zastrzeżeń samorządów  dotyczących reformy, która ma nastąpić.   

 13 października odbyło się posiedzenie udziałowców spółki 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji poinformowano nas, że spółka podpisze 

umowę na dofinansowanie rekultywacji wysypisk w miesiącu grudniu. Z tego 

też powodu odbyła się sesja nadzwyczajna w dniu 21 października celem 

podjęcia uchwały dzięki której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
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podpisze w/w umowę. Podjęcie tej uchwały było warunkiem postawionym 

wszystkim udziałowcom spółki.  

 W miesiącu październiku odbyły się pasowania uczniów szkół 

podstawowych i ostatniego roku klas gimnazjalnych.  

 W miesiącu listopadzie brałam udział w posiedzeniach komisji i rady 

powiatu razem z Panią radną Jolantą Wojtalą dbając o zabezpieczenie środków 

na remont drogi w Złotowie na wysokości cmentarza. Po ogłoszeniu przetargu 

zabrakło środków na wykonanie tej inwestycji. 

 11 listopada odbyły się uroczystości gminne z okazji obchodów Dnia 

Niepodległości w Czeszowie. W Zawoni natomiast w kościele poewangelickim 

odbył się koncert Chóru Rezerwy Wojska Polskiego. „Rota”. 

 14 listopada w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 

rozmawiałam  z dyrektorem Markiem Stojakiem na temat wykonania zatoczki 

dla mieszkańców Niedar w przyszłym roku oraz remoncie odcinka  

od Ludgierzowic w stronę Niedar. Inwestycja jest planowana do wykonania w 

roku 2017. 

 15 listopada odebrałam Certyfikat Dla Gminy Zawonia za udział  

w seminarium „Gmina Przyjazna Inwestorowi”. Podczas seminariów razem  

z Panią Kierownik Iloną Buczak – Badowską poznałyśmy warunki i możliwość 

ściągnięcia inwestorów na teren naszej gminy.  

 24 listopada byłam uczestnikiem konferencji „Obudźmy nadzieję  

- wyzdrowienie jest możliwe!!! Powiat Trzebnicki”. Konferencja poświęcona 

była utworzeniu w Trzebnicy centrum leczenia osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Pomimo iż głównym beneficjentem i inicjatorem jest Gmina 

Trzebnica, mieszkańcy całego powiatu będą mogli skorzystać z pomocy 

wykwalifikowanego personelu. 



 

 

 

5 / 5 

 25 listopada w Miękini brałam udział w zjeździe prezesów OSP gmin 

województwa dolnośląskiego. 

                     

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 

 

 


