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  PROTOKÓŁ NR XXV/21 

z XXV sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 25 lutego 2021 r. 

 

XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 15.30 w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Zawoni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzyła XXV Zwyczajną Sesję Rady 

Gminy Zawonia. Przewodnicząca powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Panią Wójt 

oraz Panią Skarbnik. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że obrady Rady Gminy Zawonia są 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dane osobowe 

wszystkich obecnych podczas obrad zostaną ujawnione na nagraniu, a nagrania obrad są 

udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawonia.  Dane są przetwarzane                      

w celu realizacji ustawowego obowiązku prawnego, wynikającego z artykułu 20 ust. 1b ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie archiwizowane.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

Nieobecny radny: Jarosław Jerdonek, Krzysztof Onyśko, Robert Radota. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 1 i przeszła do punktu 2.  

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, że 

porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 17 grudnia 2020 r. 

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXV/156/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

2) Nr XXV/157/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                     

Zawonia; 

3) Nr XXV/158/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa                   

Dolnośląskiego; 

4) Nr XXV/159/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zawonia; 

5) Nr XXV/160/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu                                                

24 listopada 2020 r; 

6) Nr XXV/161/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu                                                

14 grudnia 2020 r. 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że w dniu 23.02.02.2021 r. 

wpłynął wniosek Wójta Gminy Zawonia o rozszerzenie porządku obrad sesji o następujące 

projekty uchwał: 
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1) Nr XXV/162/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia                     

w miejscu sprzedaży; 

2) Nr XXV/163/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Zawonia z przeprowadzonej kontroli zatrudnienia pracowników w Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej;  

3) Nr XXV/164/2021 w sprawie zmiany Uchwały  Nr XX/123/2016 Rady Gminy Zawonia z 

dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Zawonia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zapytała kto z radnych jest 

za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały Nr XXV/162/2021 w sprawie zwolnienia 

i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży? 

Porządek obrad sesji został rozszerzony jednogłośnie 

o projekt  uchwały Nr XXV/162/2021 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zapytała kto                    

z radnych jest jest za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały Nr XXV/163/2021                    

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia                                               

z przeprowadzonej kontroli zatrudnienia pracowników w Zespole Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej? 

Porządek obrad sesji został rozszerzony jednogłośnie 

o projekt  uchwały Nr XXV/163/2021  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zapytała kto z radnych jest 

za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały Nr XXV/164/2021 w sprawie zmiany 

Uchwały  Nr XX/123/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia? 

Porządek obrad sesji został rozszerzony jednogłośnie 

o projekt  uchwały Nr XXV/164/2021  

 

Następnie radni przeszli do głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. 

Porządek obrad sesji po zmianach został przyjęty  jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia złożyła wniosek o nieodczytywanie porządku obrad po 

zmianach. 

Wniosek o nieodczytywanie porządku obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 2. i przystąpiła do realizacji punktu 3.  

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu                                                

17 grudnia 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zapytała czy ktoś z radnych chce wnieść poprawki lub 

uzupełnienia do projektu protokołu z sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 17.12.2020 r. 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o przyjęcie projektu 

protokołu. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 3. i przystąpiła do realizacji punktu 4.  
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Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres od 

18 grudnia 2020 r. do 25.02.2020 r. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 4. i przystąpiła do realizacji punktu 5.  

 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, że                        

w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Zawonia wpłynęły następujące pisma: 

- w dniu 30.12. wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na krytykę prasową, 

- w dniu 14.01 wpłynęło pismo w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia, 

- w dniu 19.01 wpłynęło sprawozdanie za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Zawonia, 

- w dniu 08.02 wpłynęła petycja w sprawie przygotowania  Komunikatu/Uchwały, której treść 

pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach 

gminnych i w lokalnej gazecie oraz Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, 

do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów, 

- w dniu 17.02. wpłynęło pismo w sprawie wycofania petycji z dnia 08.02.2021 r., 

- w dniu 22.02. wpłynęła petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 5. i przeszła do punktu 6.  

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXV/156/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały                   

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok. 

Następnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta złożyła wniosek o zmianę zapisu                                

w podstawie prawnej dotyczącego ustawy o finansach publicznych na zapis o treści „(tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305)”. Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że podstawa 

prawna niedawno się zmieniła, a następnie poprosiła o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką. 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa zapytała z czego wynika fakt, iż zwiększenie planu 

finansowego  na projekt „Smyki z Gminy Zawonia” w szkole w Czeszowie jest większe                         

o ponad 20.000,00 zł w porównaniu do szkoły w Zawoni? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że zakres prac w szkole w Czeszowie 

jest większy, ponieważ obejmuje remont toalety dla przedszkolaków.  

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XXV/157/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                     

Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały                           

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia. 
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Następnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta złożyła wniosek o zmianę zapisu                                

w podstawie prawnej dotyczącego ustawy o finansach publicznych na zapis o treści „(tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305)”. 

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XXV/158/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa                   

Dolnośląskiego; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta złożyła wniosek o zmianę zapisu w podstawie prawnej 

dotyczącego ustawy o finansach publicznych na zapis o treści „(tekst jednolity Dz. U. z 2021 

r., poz. 305)”. Projekt uchwały dotyczy utrzymania sygnalizacji świetlnej znajdującej się przy 

drodze wojewódzkiej w Zawoni. 

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XXV/159/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zawonia; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

5) Nr XXV/160/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu                                                

24 listopada 2020 r; 

 

Uchwałę podjęto większością głosów (10 głosów za, 1 głos przeciw, 

 1 głos wstrzymujący się) 

 

6) Nr XXV/161/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu                                                

14 grudnia 2020 r., 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

7) Nr XXV/162/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że aktualizacja ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia zwolnienie 

z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży. Projekt uchwały dotyczy 2 obiektów na terenie gminy tj. hotelu 

„Niezły Młyn” oraz restauracji „Pod Kogutem”. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

8) Nr XXV/163/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Zawonia z przeprowadzonej kontroli zatrudnienia pracowników w Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej;  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 
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9)  Nr XXV/164/2021 w sprawie zmiany Uchwały  Nr XX/123/2016 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia. 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że w momencie składania wniosku na 

termomodernizację Zespołu Szkół w Zawoni do funduszy norweskich nie była wymagana 

aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia. Jeśli chcemy złożyć 

wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, to konieczna jest 

aktualizacja tego planu i ujęcie w nim tego zadania. Zmiana projektu uchwały dotyczy 

dopisania do listy projektów zgodnych z planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy                           

w  punkcie V.3. punktu obejmującego zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół                 

w Zawoni, w punkcie IV.2.1.1.Kierunek strategiczny Poprawa efektywności energetycznej                        

i zwiększenie wykorzystania OZE zwiększono wiersz wartość działania do kwoty 4 901 116,00 

PLN oraz wiersz szacunkowy udział środków gminy Zawoni do kwoty 735 167,00 PLN. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 6. i przystąpiła do realizacji punktu 7.  

 

Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Katarzyna Grech zapytała kiedy rozpocznie sie remont w pałacu w Głuchowie Dolnym? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że procedura przetargowa potrwa do 2 miesięcy. Chodzi 

o to, aby prace rozpoczęły się, gdy nie ma już sezonu grzewczego, a zakończyły przed 

rozpoczęciem następnego sezonu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 7. i przystąpiła do realizacji punktu 8.  

 

Ad. 8. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXV 

Sesji Rady Gminy Zawonia. Imienne wykazy głosowań radnych znajdują się w Biuletynie 

Informacji Publicznej w zakładce „Imienne wykazy głosowań na Sesjach Rady Gminy 

Zawonia“. 

 

 
Protokołowała         Przewodnicząca Rady  Gminy Zawonia 

 

/-/ Angelika Niewójt              /-/ Grażyna Ogrodowicz-Nitka 


