
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zawonia  

od dnia 18 grudnia 2020r. do dnia 25 lutego 2021r. 

Inwestycje 

21 grudnia ukazało się na stronie BIP zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego samochodu 

osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia. Zostały złożone  3 oferty, najlepszą cenę w wy-

sokości 87 986 zł złożył salon J.P.J. Auto sp. z o.o z Zielonej Góry. Samochód jest już odebrany, 

jest to Toyota Proace Verso City. 5 pracowników urzędu ma uprawnienia do prowadzenia auta. 

Od grudnia wspólnie z pracownikami bierzemy udział w opracowaniu tzw.  SUMP-u jest to Plan 

Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Wrocławia. Wybrany został 

wykonawca tego planu i trwają prace nad rozpoczęciem realizacji opracowania. Opracowanie tego 

dokumentu pokaże zapotrzebowanie skomunikowania miejscowości naszej gminy z większymi 

ośrodkami miejskimi. Tak więc etap ankietyzacji mieszkańców będzie bardzo ważny i istotny gdyż 

tylko wtedy wykażemy nasze potrzeby i braki w komunikacji.  

Naszym pierwszym przetargiem nieograniczonym na nowych zasad będzie przetarg na remont 

budynku pałacu w Głuchowie Dolnym.  

W dniu 3 lutego ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Roboty budowlane – Złotów-

Czeszów IV Etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych” przez Zarząd Dróg Powiatowych                    

w Trzebnicy. W dniu 18.02 zostały otwarte oferty i najniższą cenową ofertę złożyła firma                   

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotronowic w wysokości 541 315 zł. 

Termin realizacji jest 3 miesiące od dnia podpisania umowy.  

Zostały złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych następujące wnioski rozbudowa 

oświetlenia drogowego, przebudowę centrum Zawoni i rozbudowę stacji uzdatniania wody.  

Do programu dotyczącego miejscowości PGR-rowskich złożyliśmy wnioski o dofinansowanie: 

budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Rzędziszowice, budowę drogi dookoła bloków 

w miejscowości Sędzice.  

Do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa złożyliśmy 3 wnioski o przejęcie i dofinansowanie  

budowy drogi w Kopcu, w Sędzicach i Trzęsowicach. 

W dniu jutrzejszym zostanie złożony wniosek o termomodernizację budynku Zespołu Szkół                                

w Zawoni do RPO, gdyż do dnia dzisiejszego nie ma rozstrzygnięcia konkursu Funduszu 

Norweskiego. 

 

Sprawy bieżące 

W naszej gminie trwają szczepienia mieszkańców wg założonego harmonogramu. Przebiegają bez 

zakłóceń, jedyne zmiany wynikają ze zmiany terminu dostawy przez dostawcę. 

Dziękuję za uwagę.  

 


