
 

PROTOKÓŁ NR XXXVII/22 

z  XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2022 r. 

 

XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 11.00 w Sali 

Widowisk Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka na podstawie art. 20 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzyła XXXVII Sesję Rady Gminy 

Zawonia. Przewodnicząca powitała przybyłych na sesję radnych, Panią Wójta oraz zaproszonych 

gości. 

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. 

Nieobecni radni: Jarosław Jerdonek, Krzysztof Onyśko, Robert Radota. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, że 

w dniu 25 kwietnia 2022 r. do Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia wpłynął wniosek Wójta 

Gminy Zawonia o zwołanie dzisiejszej sesji z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) Nr XXXVII/248/2022 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia”;  

2) Nr XXXVII/249/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę 

Zawonia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;  

3) Nr XXXVII/250/2022 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania 

z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Zawonia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.  

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

W dniu 28 kwietnia 2022 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Zawonia o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały Nr XXXVII/250/2022 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi 

gminami i zawarcia przez Gminę Zawonia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad 

współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Wrocławia. 

 

Głos zabrała Pani Wójt: Wysoka Rado po złożeniu do Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia 

wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej, następnego dnia odbyła się wideokonferencja związana 

z Planem Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. 

Poproszono nas o niepodejmowanie uchwały, ponieważ inne gminy, a jest ich 37, wnosiły jeszcze 

uwagi do projektu uchwały. Stąd prośba o wycofanie uchwały z porządku sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po 

zmianach.  

Radni przystąpili do głosowania porządku obrad po zmianach. 



 

Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia złożyła wniosek o nieodczytywanie porządku obrad po 

zmianach i poprosiła o głosowanie w tej sprawie.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Nr XXXVII/248/2022 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Zawonia”; 

 

Głos zabrała Pani Wójt: w 2014 roku została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia tytułu 

„Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” oraz określenia trybu i zasad nadawania tytułu. Na walnym 

zebraniu w Złotowie podjęto wspólnie decyzję, wraz z druhami i druhnami, o nadaniu tego tytułu 

nieżyjącemu już Druhowi Jerzemu Plakowi.  

Następnie Pani Wójt odczytała załącznik do projektu ww. uchwały tj. wniosek o nadanie tytułu 

„Honorowego Obywatela Gminy Zawonia” dot. życiorysu Pana Jerzego Plaka.  

Pani Wójt stwierdziła, że Pan Jerzy Plak był bardzo szanowanym obywatelem Gminy Zawonia. 

Ona sama ceniła bardzo jego zdanie i rady.  

Głos zabrała Radna Jolanta Wojtala potwierdzając słowa wypowiedziane przez Panią Wójt. Także 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zabrała głos wskazując, że podziwia ludzi działających 

lokalnie, a tym bardziej tych, którzy ratują ludzkie życie i mienie. Stwierdziła, że podjęcie ww. 

uchwały jest na pewno słuszne. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie  

 

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Zawonia wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia wręczyły 

akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia“ żonie zmarłego oraz członkom OSP 

Złotów.  

 

2) Nr XXXVII/249/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę 

Zawonia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa; 

 

Głos zabrała Pani Wójt: bardzo proszę o podjęcie tej uchwały, gdyż jest ona wymagana. Do tej 

uchwały będą również wydane zarządzenia Wójta. Za pomocą tej uchwały Państwo pozwalacie czy 

też regulujecie, na co Wójt Gminy może wydać środki, w związku z przebywaniem uchodźców na 

terenie naszej gminy. Oznacza to pomoc z zakwaterowaniem, wyżywieniem, czy transportem, 

a także pomoc w zapewnieniu środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów 

koniecznych do zaspokajania podstawowych potrzeb.   

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 4. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXXVII 

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 

Anita Adamczyk-Sowa     Grażyna Ogrodowicz-Nitka 


