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Sprawozdanie z działalności  

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 15 grudnia 2017 r. 

do dnia 28 marca 2018 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

W dniu 18 grudnia 2017r. wyłoniono najtańszego wykonawcę zadania 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Zawonia w roku 2018”, ale w wyniku zaskarżenia wyboru wykonawcy przez 

firmę Alba S.A. z Wrocławia do Krajowej Izby Odwoławczej i zmiany wyboru 

wykonawcy przez Izbę w dniu 31.01.2018r. została podpisana umowa z firmą 

ALBA S.A. na odbiór odpadów komunalnych w roku 2018. 

W dniu 27 grudnia 2017r. został ogłoszony przetarg na zadanie 

„Modernizacja drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Czeszów, ul. M. Konopnickiej” w wyniku przeprowadzonego 

postepowania wykonawcami zadania zostały firmy POL-DRÓG Drawsko 

Pomorskie S.A. i Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp z Czeszowa.  

W dniu 28.12.2017r. został złożony kolejny wniosek do RPO UMWD pod 

nazwą „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia”. Całkowita wartość 

projektu wynosi 415 125 zł, dofinansowanie natomiast 352 856,25 zł.  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmieniając w dniu 28 lutego 2018 

r. swoją uchwałę z dnia 30 stycznia 2018r. wybrał nasz wniosek 

„Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej  

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

gminnej – ul. Zielonej” do dofinasowania z obniżonym poziomem 

dofinansowania ze środków unijnych, który wynosi 1 535 668,27 zł 

 i jednocześnie w tej samej uchwale nasz projekt otrzymał dodatkowy wkład  

z budżetu Państwa w wysokości 10% wydatków kwalifikowanych na pokrycie 

części wkładu krajowego. Reasumując otrzymaliśmy dofinansowanie tego 
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projektu w wysokości 1 734 553 zł, czyli otrzymaliśmy o 72 856 zł więcej 

pieniędzy niż wnioskowaliśmy pomimo obniżenia dofinansowania unijnego.  

W dniu 12 marca został złożony wniosek do programu „Odnowy Wsi” 

UMWD o dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa placów zabaw dla 

dzieci w sołectwie Pstrzejowice, Prawocice, Ludgierzowice i Głuchów Dolny”.  

Od 19 marca br. dzieci 45 chętnych z terenu gminy Zawonia w wyniku 

otrzymanego dofinansowania w programie „Umiem pływać” wyjeżdżają  

na zajęcia nauki pływania na basenie w Krośnicach. 

22 marca br. zostały złożone wnioski do RPO UMWD na zajęcia 

dodatkowe  dla dzieci z naszych szkół.  

Zarządzenia 

W przerwie międzysesyjnej wydano 31 zarządzeń dotyczących spraw 

różnych 

Sprawy różne 

W marcu w wyniku zmian w referacie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej na stanowisku młodszego referenta do spraw ochrony środowiska 

została zatrudniona Pani Magdalena Gacek. Serdecznie witamy Panią 

Magdalenę w gronie pracowników Urzędu Gminy Zawonia. Pani Magdalena 

zajmuje się głównie współpracą z mieszkańcami w zakresie pozyskiwania 

dofinansowań dla mieszkańców z programów pomocowych takich jak usuwanie 

azbestu, wymiana piecy, a w niedalekiej przyszłości montażu instalacji 

fotovoltaicznych.   

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 


