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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

W dniu 30 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę 

zadania pn. „Wymiana stropu wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół 

w Zawoni”. Zgłosił się tylko jeden wykonawca firma Seda Group Sp. z o.o., 

wykonawca zaoferował kwotę poniżej środków zabezpieczonych  

na te inwestycję w budżecie. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem 

słupów i podciągów pod nowy strop. Były one oczywiście poprzedzone 

usunięciem starego stropu i starej konstrukcji.  

W dniu 4 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe: „Remont cząstkowy 

mieszanką mineralno – bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami na drogach 

gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2018. Jedyną firmą, która złożyła 

ofertę była firma Zakład Robót Budowalnych Wojciech Rapp z Czeszowa. 

Prace mają się zakończyć 20 czerwca.   

W dniu 11 kwietnia został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Zakup 

energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zawonia”. Najtańszą ofertę złożyła 

firma Orange Polska Sp. z o.o.. 

26 kwietnia ukazało się zapytanie ofertowe pn. „Usuwanie wyrobów za-

wierających azbest z terenu Gminy Zawonia- 2018”. Najtańszą ofertę złożyła 

firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi.  

9 maja ukazało się zapytanie ofertowe pn. „Rozbiórka i zasypanie basenu                           

w Zawoni wraz z wykonaniem drenażu”. Firma, która zaoferowała najtańszą 

wartość to firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Robert Kleniuk                          

z Kamieńca Ząbkowickiego.  
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W dniu 14 maja ukazało się zapytanie ofertowe na zadanie „Budowa 

przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, gmina Zawonia” w ramach 

zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa prze-

pompowni wody w miejscowości Tarnowiec, gmina Zawonia”. Niestety nie zło-

żyła ofert żadna firma i zapytanie zostało ponownie ogłoszone. 

Na ogłoszone w dniu 21 maja zapytanie ofertowe: „Koszenie pasa drogo-

wego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2018” zgłosiły się dwie 

firmy. Najtańszą ofertę złożyła firma Damian Jastrząb Firma Handlowo-

Usługowa z Czeszowa. W bieżącym roku odbędzie się 3-krotne koszenie pasa 

dróg gminnych.  

24 maja ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka”. Otwarcie 

ofert odbędzie się 8 czerwca. 

31 maja ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na inwesty-

cję „Budowa oświetlenia drogowego - elektroenergetyczna linia kablowo – na-

powietrzna w m. Sędzice oraz elektroenergetyczna linia kablowa w m. Budczy-

ce”. Ofert można składać do dnia 14 czerwca.  

W miesiącu kwietniu podpisałam umowę na remont siłowni i zakup no-

wych urządzeń do hali w Tarnowcu oraz umowę na dofinansowanie montażu 

instalacji OZE dla mieszkańców naszej gminy. Obecnie w poniedziałek i wtorek 

odbędą się spotkania z mieszkańcami.  

Obecnie trwają prace budowlane na Zespole Szkół w Zawoni, kościele 

poewangelickim, na ulicy Konopnickiej w Czeszowie, koszone są pobocza. Soł-

tysi poszczególny miejscowości realizują fundusze sołeckie. Uzgadniamy do-

kumentację dotyczącą przejęcia i wykonania drogi w Sędzicach. Po ustaleniach 

z mieszkańcami Cielętnik zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projek-
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towej świetlicy. Kończymy przygotowywanie przetargu na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Suchej Wielkiej i remont dachu na urzędzie.  

Kolejną inwestycją która obecnie jest prowadzona na terenie naszej gminy 

jest rekultywacja wysypiska śmieci w Skotnikach. Obecnie na teren wysypiska 

złożony jest materiał organiczny na który zostanie wysiana trawa. Chciałbym 

zauważyć, że nasza gmina została w ten sposób zabezpieczona przed ogromnym 

problemem zapalenia się odpadów składowanych na wysypiskach śmieci  

co obecnie ma miejsce na terenie naszego kraju powodując ogromne zanie-

czyszczenie środowiska.  

30 kwietnia został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszaru Wiej-

skich „Odnowa Wsi” na dofinansowanie budowy Centrum Inicjatyw Lokalnych 

w Czeszowie. Wartość świetlicy wynosi ok. 1 mln i staramy się  o maksymalne 

dofinansowanie, czyli 500 tys. zł.  

W miniony poniedziałek ukazała się lista wniosków, które otrzymały do-

finansowanie w konkursie na „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jako-

ści edukacji przedszkolnej”. Nasz wniosek „Kraina smyków w przedszkolu 

gminy Zawonia” znalazł się na pierwszym miejscu w naszym OSI, a na drugim 

w całym województwie na 27 wniosków, które środki otrzymały. Całkowity 

koszt projektu wynosi 415 125 tys. zł, dofinansowanie 352 856 tys. zł. Otrzy-

mane środki przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc w przedszkolu, mo-

dernizacji                         i doposażenia sal w pomoce dydaktyczne oraz organi-

zacji dodatkowych zajęć rozwijających dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli. W 

ramach projektu doposażony zostanie również plac zabaw przy przedszkolu  

w Zawoni, wykonania łazienek dla maluchów i doposażenie kuchni. 

Kolejny złożony przez nas wniosek tym razem do ministerstwa sportu                    

i turystyki o utworzeniu otwartej strefy aktywności w Czeszowie również 

uzyskał dofinansowanie. Jesteśmy wśród 792 wniosków pozytywnie 
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zaopiniowanych na 1416 złożonych.  W ramach tego dofinansowania powstanie 

ogrodzone miejsce gdzie znajdzie się siłownia plenerowa, sprawnościowy plac 

zabaw i strefa relaksu. Mieszkańcy Czeszowa przeznaczyli 30 tys. ze swojego 

funduszu sołeckiego, 35 tys. z budżetu gminy, a 50 tys. zostało pozyskane  

z ministerstwa. Nasza gmina po raz kolejny pozyskała fundusze na rozwój 

 i poprawę jakości życia naszych mieszkańców.   

Zarządzenia 

W okresie od ostatniej sesji zostało wydanych 15 zarządzeń dotyczących spraw 

różnych.  

  

  

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 

 


