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Sprawozdanie z działalności 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

od dnia 30 października 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r. 
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Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności. 

Inwestycje i inne zamówienia publiczne 

 W dniu 15 października 2015r. ogłoszono przetarg na zadanie 

inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół w Zawoni”. Przetarg wygrała firma Zakład Budownictwa Ogólnego                                 

i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp z o.o. z Oleśnicy.       Kwota inwestycji 

to 88 741,68 brutto. 

 W dniu 22 października zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zimowe 

utrzymanie dróg. Gmina jak w ubiegłym sezonie została podzielona na dwa 

obszary. Oferty zostały złożone przez dwie firmy: 

– na teren: Czeszów, Trzęsowice, Złotów, przysiółek Trzemsze, Stanięcice, 

przysiółek Złotówek, - ofertę złożyła firma – Łukasz Kulka ze Złotowa 

– na teren: Zawonia, Niedary, Zawonia-Niedary, Ludgierzowice, przysiółek 

Pomianowice, Prawocice, Rzędziszowice, przysiółek Kopiec, Miłonowice, 

Cielętniki, Tarnowiec, przysiółek Sucha Mała, Sucha M.-Sędzice, Sędzice, 

Czachowo, Głuchów Dolny, Skotniki, Radłów-Skotniki, Kałowice, 

Pstrzejowice, Budczyce, Budczyce-Sucha Wielka, Sucha Wielka, Grochowa-

Pęciszów, Pęciszów, Grochowa. - ofertę złożyła firma Rapps z Czeszowa. 

Sprawy bieżące 

 W wyniku przeprowadzonego konkursu na młodszego referenta w 

Referacie finansowym zatrudniona została Pani Marta Michorczyk. Na 

emeryturę odchodzi Pani Leokadia Maciąg. 

 W dniu dzisiejszym odbył się kolejny w naszej gminie dyżur 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zachęcam Państwa skorzystania z 

bezpłatnych porad udzielanych przez Pana Artura Kanię. 
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 4 listopada odbyła się kolejna narada z sołtysami dotycząca powstania 

stowarzyszenia zakładanego w naszej gminie. Stowarzyszenie będzie starało się                  

o środki z Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich na rozwój 

naszych wsi. 

Zarządzenia 

   Od ostatniego sprawozdania wydałam 1 zarządzenie dotyczące konsultacji                  

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu 

współpracy  z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. 

Kontakty z innymi organami, reprezentacja Gminy 

 30 października odbyła się we Wrocławiu konferencja organizowana 

przez wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich dotycząca środków unijnych 2014-

2020 r. 

 5 listopada w Agencji Rozwoju I Modernizacji Rolnictwa byłam na 

spotkaniu dotyczącym terenów agencyjnych w naszej gminie i możliwości ich 

pozyskania dla naszych wsi na cele publiczne. Niestety jak przytoczyła Pani 

Dyrektor fragment zarządzenia Ministra Rolnictwa „nie jest intencją agencji 

przysparzać majątku gminie”. 

 5 i 6 listopada brałam udział w konferencji organizowanej przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową na temat podatków lokalnych.  

 

Dziękuję Państwu za uwagę 

      Agnieszka Wersta 

 


