
 

  PROTOKÓŁ NR XXXIV/21 

z XXXIVsesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 16 grudnia  2021 r. 

 

XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 14.00  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 XXXIV Zwyczajną Sesję 

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

Wójt, Panią Skarbnik, sołtysów oraz mieszkańców Gminy. 

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 Grażyna Ogrodowicz-Nitka przeprosiła za opóźnienie 

transmisji, które spowodowane było problemami technicznymi. 

Następnie 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. 

Nieobecni radni: Katarzyna Grech, Joanna Kaleńczuk, 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 30 listopada 2021 r.  

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zawonia. 

7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z uzasadnieniem. 

8. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy                       

Zawonia do przedstawionego projektu budżetu Gminy Zawonia na 2022 r. 

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Gminy 

Zawonia na 2022 r. 

10. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Zawonia w sprawie opinii Komisji Rady 

Gminy Zawonia. 

11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami Komisji Rady i ich przegłosowanie. 

12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wnioski i zapytania mieszkańców i sołtysów. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXIV/217/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Zawonia; 



 

2) Nr XXXIV/218/2021  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2022; 

3) Nr XXXIV/219/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na 

lata 2021-2027; 

4) Nr XXXIV/220/2021 w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Budczyce,                        

gm.  Zawonia; 

5) Nr XXXIV/221/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy                       

Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 

6) Nr XXXIV/222/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji 

Rady Gminy Zawonia na 2022 rok; 

7) Nr XXXIV/223/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 

2022 rok; 

8) Nr XXXIV/224/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                                              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2022. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, iż wpłynęły wnioski od Wójta Gminy 

Zawonia o rozszerzenie porządku obrad sesji o następujące projekty uchwał: 

1) Nr XXXIV/225/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie 

wsi Zawonia; 

2) Nr XXXIV/226/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) Nr XXXIV/227/2021 w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2021 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

4) Nr XXXIV/228/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

5) Nr XXXIV/229/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia. 

 

Radni przeszli do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad sesji.  

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały  

Nr XXXIV/225/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej 

na terenie wsi Zawonia; 

 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały  

Nr XXXIV/226/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały 

Nr XXXIV/227/2021 w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia,  

które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały 

Nr XXXIV/228/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok 

 

 

http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267146C0B28Z/Uchwala_Nr_V_22_2019_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_i_kontroli_Stalych_Komisji_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_rok.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267146C0B28Z/Uchwala_Nr_V_22_2019_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_i_kontroli_Stalych_Komisji_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_rok.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714386235Z/Uchwala_Nr_V_23_2019_w_sprawie_uchwalenia_planu_pracy_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_r..pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714386235Z/Uchwala_Nr_V_23_2019_w_sprawie_uchwalenia_planu_pracy_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_r..pdf


 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały 

Nr XXXIV/229/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Zawonia 

 

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

Porządek obrad sesji po zmianach został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek                                 

o nieodczytywanie porządku obrad po zmianach. 

Wniosek 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                                                 

30 listopada 2021 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 30.11.2021 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.  

 

Ad. 4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

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

01 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 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  nie wpłynęły żadne pisma. 

 

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

 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zawonia. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady 

Gminy Zawonia radna Izabella Grzelak  poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 

2021 r. Komisja dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2022 

wraz z autopoprawką oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia w zakresie 

działalności Komisji. Komisja nie wniosła wniosków do projektu budżetu  Gminy Zawonia na 

2022 r. Komisja wydała opinię pozytywną o projekcie budżetu Gminy Zawonia na 2022 r. wraz                              

z autopoprawką oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia. 

Na posiedzeniu obecnych było 7 członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 7 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 



 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia radna Wanda Fabianowicz-

Niwa poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2021 r. Komisja dokonała 

szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2022 wraz z autopoprawką oraz 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia w zakresie działalności Komisji. Komisja 

nie wniosła wniosków do projektu budżetu  Gminy Zawonia na 2022 r. Komisja wydała opinię 

pozytywną o projekcie budżetu Gminy Zawonia na 2022 r. wraz z autopoprawką oraz 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia. 

Na posiedzeniu obecnych było 5  członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 5 

przeciw – 0 

wstrzymało się –0 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady 

Gminy Zawonia radny Krzysztof Onyśko poinformował, że na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 

2021 r.  Komisja dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2022 

wraz z autopoprawką oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia w zakresie 

działalności Komisji. Komisja nie wniosła wniosków do projektu budżetu  Gminy Zawonia na 

2022 r. Komisja wydała opinię pozytywną o projekcie budżetu Gminy Zawonia na 2022 r. wraz 

z autopoprawką oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia. 

Na posiedzeniu obecnych było 6  członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 6 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

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

 

Ad. 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z uzasadnieniem. 

W związku z omówieniem projektu uchwały na komisjach, Przewodnicząca Rady Gminy 

Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek o nieodczytywanie projektu uchwały 

wraz z uzasadnieniem.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 8. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy                       

Zawonia do przedstawionego projektu budżetu Gminy Zawonia na 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy                       

Zawonia Marek Michałowski odczytał opinię o treści: 

„OPINIA 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu  

Rady Gminy Zawonia do przedstawionego przez Wójta Gminy Zawonia projektu 

budżetu Gminy Zawonia na 2022 r. 

 

Działając na podstawie §7 ustęp 2 Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia                 

31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komisja 

Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu po szczegółowym zapoznaniu się z projektem 



 

budżetu Gminy Zawonia na 2022 r. oraz z opiniami pozostałych Komisji Rady Gminy Zawonia 

pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Zawonia na 2022 r. wraz z autopoprawką.” 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 8. i przystąpiła do realizacji punktu 9.  

 

Ad. 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Gminy 

Zawonia na 2022 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka odczytała: 

- Uchwałę Nr III/61/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zawonia 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawonia na rok 2022. Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o powyższym projekcie uchwały 

budżetowej. 

- Uchwałę Nr III/63/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Zawonia przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej 

na 2022 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  wydał opinię 

pozytywną o powyższym projekcie uchwały. 

- Uchwałę Nr III/62/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy 

Zawonia przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022. Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowe we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o możliwości 

sfinansowania deficytu Gminy Zawonia przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 

rok 2022 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 9. i przystąpiła do realizacji punktu 10.  

 

Ad. 10 Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Zawonia w sprawie opinii Komisji Rady 

Gminy Zawonia. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta podziękowała radnym za jednomyślne głosowanie 

nad projektem budżetu na komisjach, a następnie poprosiła o podjęcie uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 10. i przystąpiła do realizacji punktu 

11.  

 

Ad. 11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami Komisji Rady i ich przegłosowanie. 

Nie wniesiono dyskusji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 11. i przystąpiła do realizacji punktu 

12.  

 

Ad. 12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

Nie wniesiono dyskusji. 

 



 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 12. i przystąpiła do realizacji punktu 

13.  

Ad. 13. Wnioski i zapytania mieszkańców i sołtysów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, że punkt ten 

został przeniesiony wcześniej, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć sie w sprawie uchwał 

przed ich podjęciem. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 13. i przystąpiła do realizacji punktu 

14.  

 

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXIV/217/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta ora Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek 

przedstawiły projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XXXIV/218/2021  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2022; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. 

Następnie Wójt Gminy Zawonia przedstawiła załącznik 4 dotyczący projektu uchwały.  

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa zapytała, czy kwota 70.000,00 zł to kwota przeznaczona na 

projekt dotyczący przebudowy ul. Swobodnej i Wiosennej? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że jest to kwota wykonania projektu. 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XXXIV/219/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 

2021-2027; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Zawonia na lata 2021-2027 oraz jego założenia. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XXXIV/220/2021 w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Budczyce,                        

gm.  Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że projekt nazw ulic we wsi Budczyce został opracowany i 

przygotowany przez mieszkańców tej miejscowości. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

5) Nr XXXIV/221/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy                       

Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że podwyżki dotyczą tylko właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – firmy, sklepy. 

Ustawodawca dopiero w tym roku zmienił te stawki.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 



 

 

6) Nr XXXIV/222/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji Rady 

Gminy Zawonia na 2022 rok; 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poprosiła o dopisanie                     

w Załączniku nr 1 w planie pracy Komisji Rewizyjnej następujących kontroli: 

Punkt 1. Kontrola najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy. 

Termin: Marzec/kwiecień 2022 r. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła o połączenie punktu 3 i 4. w punkt 

3 tj.: 

Podpunkt 1) Analiza informacji z wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2022 r. 

Podpunkt 2) Kontrola placów zabaw i świetlic na terenie Gminy Zawonia. 

Termin: Wrzesień/ październik 2022 r. 

Dotychczasowy punkt 5 otrzyma numer 4. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

7) Nr XXXIV/223/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2022 

rok; 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poprosiła o: 

-  dopisanie w punkcie 3 podpunkt 1 nazwy kontroli tj.  Kontrola najmu i dzierżawy mienia 

komunalnego gminy. Termin marzec/ kwiecień 2022 r. 

- wykreślenie w punkcie 3 podpunktu 3 tj. Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Kontrola ta została przeprowadzona w bieżącym roku i omyłkowo została wpisana do planu 

pracy na 2022 r. W związku z powyższym zmianami ulegnie numeracja podpunktu 4 na 

podpunkt 3. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła o połączenie punktu 6 i 7. w punkt 

6 tj.: 

Podpunkt 1) Analiza informacji z wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2022 r. 

Podpunkt 2) Kontrola placów zabaw i świetlic na terenie Gminy Zawonia. 

Podpunkt 3) Analiza materiałów na sesję. 

Termin: Wrzesień/ październik 2022 r. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

8) Nr XXXIV/224/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                                              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2022. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że jest to program uchwalany corocznie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

9) Nr XXXIV/225/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie 

wsi Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że jest to prywatna droga, boczna                          

ul. Piaskowej. Z propozycją nazwy ulicy wyszli mieszkańcy, którzy budują tam domy. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

 

http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267146C0B28Z/Uchwala_Nr_V_22_2019_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_i_kontroli_Stalych_Komisji_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_rok.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267146C0B28Z/Uchwala_Nr_V_22_2019_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_i_kontroli_Stalych_Komisji_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_rok.pdf
http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF5826714386235Z/Uchwala_Nr_V_23_2019_w_sprawie_uchwalenia_planu_pracy_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_r..pdf


 

10) Nr XXXIV/226/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że w tym roku zmieniona została ustawa 

o utrzymaniu porządki i czystości w gminach. Zmiana ta pozwala na pokrycie części kosztów 

za gospodarowanie odpadami z dochodów własnych gminy. Umożliwi to zapłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z budżetu gminy. dzięki temu nie będą podnoszone 

ceny dla mieszkańców. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

11) Nr XXXIV/227/2021 w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2021 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

12) Nr XXXIV/228/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

13) Nr XXXIV/229/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia. 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 14. i przystąpiła do realizacji punktu 

15.  

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła mieszkańcom 

Gminy Zawonia życzenia świąteczne. 

Następnie zamknęła obrady XXXIV 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 

  

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zawonia 

od dnia 1 grudnia do 16 grudnia 2021r. 
 

Inwestycje 

Zakończono wykonanie odwiertu studni pod budowę nowej stacji uzdatniania wody w Zawoni. 

Nowa studnia po pompowaniu próbnym okazała się być wydajna na tyle, że w przyszłorocznym 

budżecie zabezpieczyliśmy środki na wykonanie projektu nowej stacji. Jak już wielokrotnie 

mówiłam stacja ta obsługiwałaby miejscowości Budczyce, Kałowice, Sucha Wielka, Pęciszów, 

Pstrzejowice.  

Z powodu problemów z materiałami potrzebnymi do zakończenia remontu i rozszerzeniem 

zakresu prac remontowych sali widowiskowej w Zawoni wykonawca zgłosił się do nas                   

o przedłużenie terminu zakończenia prac. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku remontu 

ulicy Wrzosowej gdzie wykonawca w wyniku zamknięcia fabryk nie może uzyskać materiałów 

do jej wykonania. 

Trwa montaż radarowych wyświetlaczy prędkość na terenie naszej gminy. W miejscowościach 

Rzędziszowice, Złotów, Budczyce Czeszów i Zawonia przy szkołach zna drogach 

powiatowych zamontowano te urządzenia w celu ograniczenia prędkości. Nasza gmina 

dofinansowała 50%kosztów tej inwestycji.  

 

Sprawy bieżące 

Przypominam mieszkańcom o złożeniu do urzędu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł 

spalania paliw. Jednocześnie prosimy też o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej źródeł 

ciepła. Ankieta ta jest wykonywana do celów i na potrzeby urzędu gminy. Przypominam, że 

program Czyste powietrze umożliwia otrzymanie dofinansowania na działania 

termomodernizacyjne oraz wymianę kotłów. Wszelkie informacje uzyskają Państwo                              

w urzędzie gminy w pokoju nr 11.  

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę.  

 


