
 Sprawozdanie z działalności   

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 9 lutego 2017r. 

 do dnia 30 marca 2017r.  

 

Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

W dniu 9 marca ogłoszono przetarg na „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół w 

Zawoni”. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 

Obecnie trwa remont urzędu i w związku z tym proszę przewodniczących komisji 

aby posiedzenia komisji ustalali poza budynkiem urzędu do końca miesiąca maja. 

Zwracam również uwagę aby posiedzenia nie kolidowały z zajęciami które 

odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury.  

W dniu 30 marca ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą 

„Budowa oświetlenia drogowego w Zawoni ul. Nowa, Akacjowa, Jaśminowa.” 

  

Zarządzenia 

Od ostatniego sprawozdania wydałam 12 zarządzeń dotyczących spraw różnych 

min. 14 marca powołanie Gminnej Rady Seniorów spośród osób zgłoszonych przez 

mieszkańców i Koła Emerytów i Rencistów nr 10 w Czeszowie. Zarządzenia 

publikowane są w BIP. 

 

Kontakty z innymi organami, reprezentacja gminy 

Walne zebranie jednostki OSP w Czeszowie odbyło się 11 marca.  



W dniu 23 marca odbył się gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Laureaci w dniu 31 

marca wezmą udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

27 i 28 marca uczestniczyłam w III Europejskim Kongresie Samorządów w 

Krakowie.  

Sprawy bieżące 

Od lutego trwają spotkania Wójta z mieszkańcami. Do dnia dzisiejszego odbyły się 

już 4: w Niedarach, Zawoni, Skontikach i Pęciszowie. 

W dniu 6 marca został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego do „Odnowy 

Wsi” na dofinansowanie budowy 3 placów zabaw. W miejscowościach Złotów, 

Kałowice i Miłonowice. Jak w ubiegłym roku wymienione sołectwa zabezpieczyły 

środki własne z funduszy sołeckich na te inwestycje i staramy się o pozyskanie 

maksymalnej kwoty, czyli 30 tys. na te place. Wniosek został złożony na wartość 

63 991,39 zł. 

Również w dniu 6 marca został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie działania pod nazwą 

„Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna: Grochowska Polana”, wartość projektu 

80 514,57 zł dotacja natomiast 62 753,05 zł. 

Gmina Zawonia 25 maja ub. roku złożyła wniosek do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pod nazwą 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie”. W dniu 16 marca br. 

Zarząd Urzędu Marszałkowskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu naszego 

wniosku. Wartość całej inwestycji wynosi 478 329,14 zł dofinansowanie 406 579,77 

zł.  

Kolejnym wnioskiem, który otrzymał dofinansowanie w dniu 27 marca br. uchwałą 

Zarządu UMWD jest wniosek złożony 10 czerwca 2016r. pod nazwą „Adaptacja 

dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne”. Wartość zadania 

wynosi 2 mln 500 tys. zł, wysokość dofinansowania to 2 mln 125 tys.   



Gmina Zawonia w obecnej perspektywie tylko z Regionalnego Programu 

Operacyjnego pozyskała kwotę już 5 mln 361 tys. 21 zł przy zaangażowaniu 

własnych środków w wysokości 912 tys. 488 zł.  

Na ocenę czeka wniosek pod nazwą „Instalacje OZE w Gminie Zawonia i Gminie 

Trzebnica” wartość całości projektu wynosi 3 751 266,10 zł: gmina Zawonia 2 108 

869,10 zł, Trzebnica 1 642 397,00 zł. 

Natomiast w dniu jutrzejszym zostanie złożony wniosek na zadanie 

„Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w 

Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi 

gminnej – ul. Zielonej” wartość projektu wynosi 1 981 166,69 zł.  

To oznacza, że jeszcze Gmina zamierza pozyskać 3 476 tys. zł z RPO przy wartości 

projektów na kwotę 4 mln 90 tys. zł.  

Podkreślam, że są to tylko wnioski i kwoty z RPO, a cały czas pozyskujemy 

dodatkowe środki z innych funduszy i programów.  

 

 

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 


