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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zawonia 

od dnia 18.01.2019 r. 

do dnia 5.06.2019 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

08.03.2019 r.  otwarty został przetarg nieograniczony pn.: „Budowa Czeszowskiego 

Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych”. W wyniku przeprowadzonego postępowania firma 

PPHU Eksport Import Władysław Skiba z Milicza została wykonawcą obu zadań 

inwestycyjnych, czyli budowa budynku i budowa parkingu. 

25.03.2019 r.  został wybrany w postepowaniu przetargowym wykonawca budowy 

pumptracka. Została nim firma VELO PROJEKT Sp z o.o. z Białegostoku.  Prace, które 

miały zakończyć się 1.07.2019 r.  zostały zakończone 8.05.2019 r. 

09.04.2019 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na Remont cząstkowy mieszanką 

mineralno – bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami na drogach gminnych na terenie 

Gminy Zawonia w roku 2019. Jedyną ofertę złożyła Zakład robót budowlanych Wojciech 

Rapp z Czeszowa. 

29.04.2019 r.  ukazało się zapytanie ofertowe: „Koszenie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2019”.  Złożono 2 oferty. Najlepszą ofertę 

złożyła firma Damian Jastrząb FHU z Czeszowa. 

22.05.2019 r.  ukazał się przetarg nieograniczony pn.: „Zagospodarowanie terenu  

po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-

kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej na zagospodarowanie pozostałej 

części terenu.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2019 r.  Termin zakończenia prac 

wyznaczony jest na 18.10.2019 r. 

28.05.2019 r.  została odebrana budowa kanalizacji ściekowej w Suchej Wielkiej. 

Ostatnie tygodnie przyniosły bardzo dobrą wiadomość dla naszych ochotników. 

Dzięki decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Środowiska  

oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymały nasze jednostki z OSP  

w Zawoni i OSP w Czeszowie dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich. Jest 

 to szczególna decyzja gdyż nie zdarza się często aby gmina otrzymała dofinansowanie  

na zakup dwóch samochodów do jednostek OSP. Z budżetu gminy zostanie przekazane 500 
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tys. zł, a kwotę 1 mln 20 tys. zł przekażą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy oraz środki ubezpieczeniowe. 

Przetargi na zakup zostały ogłoszone 05.06.2019 r., a otwarcie ofert nastąpi 12.06. br. 

Zarządzenia 

W okresie sprawozdawczym wydano 18 zarządzeń. Zarządzenia są publikowane  

na stronie BIP Gminy Zawonia. Najważniejsze zarządzenie jest ostatnie z wczorajszego dnia  

o całodobowym zakazie używania wody z sieci wodociągowej Zawoni do celów innych niż 

bytowe  i gospodarcze. Mieszkańcy sieci wodociągu Zawonia w związku z powstałą sytuacją 

nie mogą podlewać ogródków, napełniać basenów i marnować wody. Pozostałych 

użytkowników sieci Czeszów i Głuchów Dolny nie obowiązuje ten zakaz. 

 

Dziękuję Państwu za uwagę 

                   Agnieszka Wersta 

  

 

 


