
 

PROTOKÓŁ NR XLII/22 

z XLII Sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 08 września 2022 r. 

 

XLII 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 XLII Sesję Rady Gminy 

Zawonia. Przewodnicząca powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych oraz Panią Wójt. 

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 11 

radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować 

i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecni radni: Monika Jasik, 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 protokołów z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytych w dniach 14 lipca  

2022 r. oraz 11 sierpnia 2022 r.   

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XLII/269/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

2) Nr XLII/270/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

3) Nr XLII/271/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie 

wsi Zawonia; 

4) Nr XLII/272/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Zakup i montaż radarowych 

wyświetlaczy prędkości”; 

5) Nr XLII/273/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Zawonia na rok szkolny 2022/2023. 



 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Zawonia odbytych w dniach  

14 lipca 2022 r. oraz 11 sierpnia 2022 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zapytała, czy ktoś 

z radnych chce wnieść poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu z sesji Rady Gminy 

Zawonia odbytej w dniu 14 lipca 2022 r.  

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

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 14 lipca 2022 r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zapytała, czy ktoś  

z radnych chce wnieść poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu z sesji Rady Gminy 

Zawonia odbytej w dniu 11 sierpnia 2022 r.  

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

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 11 sierpnia  2022 r.  

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 Wójta 

Gminy Zawonia za okres od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 08 września 2022 r.  

Informacja Wójta Gminy Zawonia stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że następna sesja Rady 

Gminy Zawonia odbędzie się w sali GOK przy ul. Trzebnickiej 11, która została już oddana do 

użytku. Oficjalne otwarcie sali odbędzie się w październiku, sala ta przeznaczona będzie dla 

seniorów. Na sali będą odbywać się m.in. zajęcia jogi, pilatesu.  

 

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 następujace pisma: 

- w dniu 25.08. wpłynęło zawiadomienie o rozprawie w sprawie skargi Wojewody 

Dolnośląskiego na uchwałę nr XXXI/199/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23.09.2021 r. 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zawonia; 



 

- w dniu 30.08. wpłynęło stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec ogromnych cen 

za energię elektryczną dla  miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały zaproponowane 

przez państwowe koncerny energetyczne w ofertach przetargowych. 

 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XLII/269/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały 

polegającą na przeniesieniu kwoty 2.194,30 na kolejną stronę uzasadnienia i wpisanie jej pod 

akapit dotyczący zmniejszenia planu wydatków, tj: „Zmniejsza się plan wydatków o kwoty: 

2.194,30 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w urzędzie gminy.” Następnie Wójt Gminy 

Zawonia poprosiła o zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.251,06 zł z tytułu realizacji 

zadania w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 

program „Czyste powietrze”. Przy okazji remontu wygospodarowano pomieszczenie, w którym 

m.in. będą przyjmowani interesanci tego programu.  

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XLII/270/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                    

Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XLII/271/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie 

wsi Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XLII/272/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi                              

Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Zakup i montaż radarowych                     

wyświetlaczy prędkości”; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa nawiązała do sprawy oznaczenia miejscowości Zawonia od 

strony Trzebnicy. Często zdarza się, że ludzie ostro hamują, bo nie wiedzą, że są już na terenie 

Zawoni, gdzie jest już zjazd na ul. Swobodną.  

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że widziała już pozytywne uzgodnienie tego 

przeniesienia. Następnie Wójt Gminy Zawonia zapytała czy radni zauważyli, że mostek przy 

wyjeździe z Zawoni na środku „siada”? 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa odpowiedziała, że tak faktycznie jest. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 



 

5) Nr XLII/273/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie                  

Zawonia na rok szkolny 2022/2023. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania. 

Radna Katarzyna Grech zapytała, czy podczas remontu pałacu w Głuchowie Dolnym jest 

planowane czyszczenie rynien? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że z rynien będzie wykonywane 

odprowadzenie wody, ma to polegać na połataniu wszystkich rynien. 

Radna Izabella Grzelak zapytała, czy wiadomo kiedy rozpocznie się remont drogi 

Ludgierzowice-Rzędziszowice? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że z właścicielem drogi wojewódzkiej 

nr 340  nie są jeszcze uzgodnione objazdy tej drogi. Droga będzie czasowo częściowo 

zamykana.  

Nastęnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że zakończył się już remont 

budynku urzędu. Drzwi znajdujące się z prawej strony prowadzą do urzędu, środkowe do 

dzielnicowego, a ostatnie do Gminnego Ośrodka Kultury.  

Punkt meldunkowy będzie znajdował się na parterze budynku, jego otwarcie nastąpi 

07.10.2022 r. W urzędzie przygotowywany jest przetarg na odbiór odpadów komunalnych.  

W Obornikach Śląskich stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi obecnie 42 zł za 

osobę. Jest to maksymalna stawka, jaką można przyjąć. Burmistrz Obornik Śląskich 

powiedział, że po przetargu kwota ta wynosić powinna 51 zł za osobę, aby się to zbilansowało. 

Na razie w naszej gminie stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi 25 zł za osobę. Być 

może konieczne będzie zaproponowanie podwyżki, wszystko okaże sie po przetargu.  

 

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 XLII  

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 

  

 

 


