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Sprawozdanie z działalności 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 12 maja 2016 r. 

do dnia 30 czerwca 2016 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

2 czerwca została podpisana umowa z firmą Mazowieckie 

Przedsiębiorstwo Ekologiczne z Warszawy na odbiór azbestu z terenu naszej 

gminy. Po raz pierwszy od czasu uchwalenia programu usuwania azbestu w roku 

2009 zostanie przeprowadzona akcja pomocy mieszkańcom w usunięciu tego 

szkodliwego materiału. 

W dniu 8 czerwca podpisałam umowę z wykonawcą firmą Gembiak-

Mikstacki Sp z o.o. z Krotoszyna na wykonanie drogi od miejscowości 

Pstrzejowice w kierunku miejscowości Sucha Wielka.  

Oferty na remonty dróg złożyły firmy Rapps z Czeszowa i Gembiak-

Mikstacki Sp. z o.o. z Krotoszyna.  

W wyniku złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 tys. 

i wykonano place zabaw w Suchej Wielkiej, Grochowie i Trzęsowicach. Da 

wykonania pozostaje jeszcze plac zabaw w Czachowie. Szczególnie cieszy mnie 

plac zabaw w Grochowie ponieważ dzięki moim staraniom uzyskaliśmy działkę 

od Nadleśnictwa Oleśnica  i powstał tam po raz pierwszy plac zabaw dla dzieci.  

Gmina Zawonia złożyła  wniosek do Wydziału Obronności i 

Bezpieczeństwa UMWD o dofinansowanie zakupu sprzętu typu Lukas dla OSP 

Zawonia. Wniosek został złożony na kwotę 20 tys. zł. W dniu 26 czerwca 

sejmik województwa przyznał naszej gminie kwotę 7 500 tys. zł. Wartość ta jest 

jednakowa dla wszystkim gmin, które złożyły wnioski o dofinansowanie zakupu 

sprzętu strażackiego. Gmina Zawonia po raz pierwszy uzyskała to 

dofinansowanie.   
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Sprawy bieżące 

W wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniu 31 

maja 2016 r. wystąpiły straty w gospodarstwach domowych mieszkańców wsi  

Rzędziszowice oraz  Zawoni,  przy ul. Wrzosowej i Oleśnickiej oraz Szkolnej                         

i Wiosennej. 

W dniach 1 i 2 czerwca 2016 r. oględziny w terenie przeprowadziła 

komisja powołana przez Wójta Gminy Zawonia Zarządzeniem Nr 36/2016 z 

dnia 31 maja 2016 r. Najbardziej poszkodowani byli mieszkańcy Rzędziszowic, 

którym woda z rzeki i stawu znajdującego się obok budynku nr 13 zalała cały 

ten budynek mieszkalny stanowiący własność Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy we Wrocławiu, znajdujące się w nim mieszkania i piwnice. 

Trzy gospodarstwa domowe poniosły szkody w wyniku zalania mieszkań i 

piwnic oraz  w dwóch gospodarstwach domowych zostały zalane piwnice. Nie 

było konieczności ewakuacji mieszkańców z budynku. Mieszkańcy w wyniku 

tego zdarzenia losowego ponieśli następujące straty: zniszczone podłogi, meble 

sprzęt AGD,  odzież, obuwie, żywność. Rodzinom tym udzielono pomocy 

finansowej. Zorganizowano pomoc w zbiórce odzieży, mebli, kanap. 

W miejscowości Zawonia – w wyniku ulewnego deszczu: spiętrzenia się                   

i wylania ogromnej ilości wody z przepływającego rowu (będącego w Zarządzie 

Starostwa Powiatowego w Trzebnicy) między ulicami Oleśnicką i Wrzosową, 

pozalewane zostały posesje wzdłuż tych ulic. Podtopione zostały 3 budynki 

mieszkalne wymagające remontu. Mieszkańcom w wyniku tego zdarzenia 

losowego udzielono niezbędnej pomocy społecznej na zlikwidowanie szkód. 

W dniu 27.06 w GOKIB zostały rozdane nagrody dzieciom biorącym 

udział w konkursie plastycznym „Napraw swoją gminę” w ramach tworzenia 

planu rewitalizacji Gminy Zawonia. Dzieci były ogromnie zaskoczone i 

zadowolone  z otrzymanych nagród, były to m.in. rowery, hulajnogi, namioty i 

śpiwory.  
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Zarządzenia 

   Od ostatniego sprawozdania wydałam 6 zarządzeń dotyczących spraw 

różnych, dostępne są na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej 

gminy Zawonia. 

Kontakty z innymi organami, reprezentacja gminy 

 3 czerwca brałam udział w sesji rady powiatu wspólnie z Panią radną 

Jolantą Wojtalą. Podczas sesji została przekazana kwota 300 tys. na drogę 

Ludgierzowice - Złotów. W trakcie sesji radni zmienili przeznaczenie dotacji z 

UMWD w wysokości 1 mln z drogi Ludgierzowice – Niedary na drogę Oborniki 

Śląskie – Wielka Lipa.  

 14 czerwca odbyło się walne zebranie Lokalnej Grupy Działania 

Kraina Wzgórz Trzebnickich. 

 W dniu 27 czerwca brałam udział w walnym zebraniu stowarzyszenia 

gmin i powiatów Doliny Baryczy i Wzgórz Trzebnickich.  

 29 czerwca odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia 

Aglomeracja Wrocławska, z którego to środków finansowanych opłacone są 

wakacje dla 8 dzieci z terenu naszej gminy spędzają wakacje w Krośnicach 

uzdolnionych plastycznie.  

 

 

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 


