
 

 

PROTOKÓŁ NR XLIV/22 

z XLIV Sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 03 listopada 2022 r. 

 

XLIV Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 15.30 w Sali Senioralnej 

Gminnego Ośrodka 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 XLIV Sesję Rady Gminy 

Zawonia. Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powitała przybyłych na dzisiejszą sesję 

radnych, Panią Wójt oraz mieszkańców gminy. 

Następnie 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.  

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: 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  

08 września 2022 r. oraz 29 września 2022 r.   

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Informacja Przewodniczących Komisji. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2022 

roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia 

oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze  

półrocze 2022 roku. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XLIV/275/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

2) Nr XLIV/276/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

Zawonia; 

3) Nr XLIV/277/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od 

nieruchomości; 



 

 

4) Nr XLIV/278/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

transportowych i zwolnień w tym podatku w 2023 roku; 

5) Nr XLIV/279/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych 

innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia. 

9. Wnioski, interpelacje i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że w dniu 02.11.2022 r. 

wpłynął wniosek Wójta Gminy Zawonia o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  

Nr XLIV/279/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 

22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia. 

Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Nr XLIV/279/2022 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że wniosek ten zawierał 

również prośbę o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o następujące projekty uchwał: 

1) Nr XLIV/279/2022 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2023; 

2) Nr XLIV/280/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

 

Radni przeszli do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o powyższe projekty uchwał. 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały Nr XLIV/279/2022. 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały Nr XLIV/280/2022. 

 

Następnie radni Rady Gminy Zawonia przeszli do głosowania nad przyjęciem porządku obrad 

po zmianach.  

Porządek obrad 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 protokołów z sesji Rady Gminy Zawonia odbytych w dniach  

08 września 2022 r. oraz 29 września 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 08 września 2022 r.  

https://bip.zawonia.pl/download/attachment/4514/uchwala-nr-xxxiii2092021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-30-listopada-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stwek-podatku-od-srodkow-transportowych-i-zwolnien-w-tym-podatku-w-2022-roku.pdf
https://bip.zawonia.pl/download/attachment/4514/uchwala-nr-xxxiii2092021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-30-listopada-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stwek-podatku-od-srodkow-transportowych-i-zwolnien-w-tym-podatku-w-2022-roku.pdf


 

 

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

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 08 września 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 29 września 2022 r.  

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

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 29 września 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 powiedziała, że sprawdziła jak wygląda dzisiejsza 

transmisja Sesji Rady Gminy Zawonia. Jest to pierwsza sesja w tej sali, przebiega ona 

normalnie, ale nie widać wyników głosowania, obraz widoczny jest tylko we fragmencie. Pani 

Przewodnicząca odczytuje wyniki głosowania. Zwrócimy się do firmy o pomoc w rozwiązaniu 

tego problemu. 

Następnie Wójt Gminy Zawonia przedstawiła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy 

Zawonia za okres od dnia  09 września 2022 r.  do 03 listopada 2022 r. 

Informacja Wójta Gminy Zawonia 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 3.09 wpłynął wniosek do budżetu Gminy Zawonia dotyczący budowy nawierzchni 

utwardzonej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Radosnej; 

- w dniu 30.09 wpłynął wniosek do budżetu Gminy Zawonia złożony przez radną Wandę 

Fabianowicz-Niwę oraz radną Monikę Jasik dotyczący zabezpieczenia środków na wycinkę 

drzewa przy GOK w Zawoni ul. Szkolna 1 oraz na rozbudowę monitoringu na Zielonej Strefie 

Aktywności w Zawoni; 

- w dniu 07.10 wpłynął odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie 

uchwały nr XXXI/199/2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia; 

- w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek mieszkańca gminy o udzielenie głosu w punkcie 9. 

 

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

 

Ad. 6. Informacja Przewodniczących Komisji. 

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

Izabella Grzelak poinformowała, że w dniu 02.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych z następującym porządkiem obrad:  



 

 

1. Analiza informacji z wykonania budżetu w dziale oświaty, kultury, sportu oraz zdrowia 

i  spraw socjalnych za I-wsze półrocze 2022 r. 

2. Zaopiniowanie na XLIV Sesję następujących projektów uchwał: 

1) Nr XLIV/279/2022 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2023; 

2) Nr XLIV/280/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony, Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

radna Monika Jasik poinformowała, że w dniu 02.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej z następującym porządkiem obrad: 

1. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy Zawonia za I-wsze półrocze 2022 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu radny Marek Michałowski 

poinformował, że w dniu 02.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Planu i Budżetu  z następującym porządkiem obrad:  

1. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy Zawonia za I-wsze półrocze 2022 r. 

2. Zaopiniowanie na XLIV Sesję Rady Gminy Zawonia następujących projektów uchwał: 

1) Nr XLIV/275/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

2) Nr XLIV/276/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

Zawonia; 

3) Nr XLIV/277/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości; 

4) Nr XLIV/278/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

transportowych i zwolnień w tym podatku w 2023 roku. 

 

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

 

Ad. 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 

2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za 

pierwsze półrocze 2022 roku. 
Radni nie wnieśli dyskusji. 

  

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

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XLIV/275/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XLIV/276/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

https://bip.zawonia.pl/download/attachment/4514/uchwala-nr-xxxiii2092021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-30-listopada-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stwek-podatku-od-srodkow-transportowych-i-zwolnien-w-tym-podatku-w-2022-roku.pdf
https://bip.zawonia.pl/download/attachment/4514/uchwala-nr-xxxiii2092021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-30-listopada-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stwek-podatku-od-srodkow-transportowych-i-zwolnien-w-tym-podatku-w-2022-roku.pdf


 

 

3) Nr XLIV/277/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od 

nieruchomości; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta omówiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XLIV/278/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym podatku w 2023 roku; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta omówiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

5) Nr XLIV/279/2022 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2023; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta omówiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

6) Nr XLIV/280/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta omówiła projekt uchwały.  

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa zapytała czy zwiększa się ilość dzieci dowożonych do 

specjalistycznych szkół? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że przybywa dzieci, które są 

dowożone do specjalistycznych szkół. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 9. Wnioski, interpelacje i zapytania. 

Radna Monika Jasik powiedziała, że pismo z dnia 30.09. zawierało jeszcze punkt 3 dotyczący 

naprawy i renowacji mostka znajdującego się przy ul. Zacisze. 

Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała, czy zostało jeszcze dużo wniosków do realizacji  

o wypłatę środków w ramach dodatku węglowego? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że wypłatą środków zajmuje się 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia dość 

enigmatycznie wspomniała o wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie Studium Gminy 

Zawonia.  Mieszkaniec zapytał czy radni dostali ten wyrok? 

Radna Jolanta Wojtala odpowiedziała, że radni nie otrzymali wyroku. W dniu wczorajszym 

otrzymali wiadomość o tym. 

Radna Katarzyna Grech powiedziała, że radni otrzymali wyrok na maila. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał co radni zamierzają zrobić? Gmina poniosła koszt około 

100.000,00 zł  z budżetu na wykonanie projektu Studium. 

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że cały projekt nie został zakwestionowany. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że sąd uchylił w całości uchwałę, nie zalecał nic.  

https://bip.zawonia.pl/download/attachment/4514/uchwala-nr-xxxiii2092021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-30-listopada-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stwek-podatku-od-srodkow-transportowych-i-zwolnien-w-tym-podatku-w-2022-roku.pdf
https://bip.zawonia.pl/download/attachment/4514/uchwala-nr-xxxiii2092021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-30-listopada-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stwek-podatku-od-srodkow-transportowych-i-zwolnien-w-tym-podatku-w-2022-roku.pdf


 

 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że w wyroku wskazane są wytyczne co 

do dalszego postępowania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że Mieszkaniec wie, że z radnymi można 

podyskutować po sesji, ponieważ wtedy spotykają się z mieszkańcami.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, gdzie znajduje się informacja o tym? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że Mieszkaniec otrzymał tę informację 

osobiście, ponieważ był obecny na sesji, na której była przekazywana informacja o dyżurach 

radnych po sesji. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że w punkcie dotyczącym informacji 

Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia nie usłyszał ani w zeszłym roku, ani w tym roku 

informacji, która wpłynęła z Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy w sprawie Wójta Gminy 

Zawonia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że informacja ta była odczytywana. Na 

następnej sesji udowodni to. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia odpowiedział, że Przewodnicząca odczytała, że takie pismo 

wpłynęło, ale nie podała w jakiej sprawie.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, dlaczego Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole 

niezgodnie z planem pracy i uchwałą Rady Gminy? Chodzi o kontrolę realizacji zadań Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W uchwale nie było upoważnienia do 

kontroli dokumentów, wniosów składanych przez inne podmioty. Jeżeli w zakresie kontroli nie 

ma innych działań, to nie można ich podejmować.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że nie 

brała udziału w tej kontroli.  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poprosiła, aby Mieszkaniec Gminy Zawonia odczytał 

temat tej kontroli z uchwały dotyczącej planu pracy komisji.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że kontrola ta dotyczyła realizacji zadań Gminnego 

Programu Profiaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że kontrola dotyczyła realizacji zadań. 

Zadania realizowane są na podstawie składanych wniosków. Wójt Gminy Zawonia zapytała, 

jak zespół kontrolny miałby skontrolować realizację zadań jeśli nie otrzymałby wniosków? 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał członków zespołu kontrolnego czy w czasie kontroli byli 

radnymi? 

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że to pytanie odnosi się do jej wyroku sądowego. 

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że pełnili tę funkcję. 

Następnie Mieszkaniec Gminy Zawonia odniósł się do kontroli najmu i dzierżawy mienia 

komunalnego. Powiedział, że podczas kontroli zespół kontrolny stwierdził, że w ZP ZOZ 

znajdują się 4 lokale mieszkalne oddane w niedpłatne użytkowanie ZP ZOZ-owi. Mieszkaniec 

Gminy Zawonia zapytał czy zespół kontrolny ustalił jak są wykorzystywane te lokale 

mieszkalne? Czy są podpisane umowy z lekarzami, kto ma umowy najmu? Skoro Gmina oddała  

w bezpłatne użytkowanie 4 lokale mieszkalne, to gmina i Komisja Rewizyjna powinny być 

zainteresowane jak są one wykorzystywane.  



 

 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że kontrolowane były najmy i dzierżawy 

mienia komunalnego. W tym przypadku budynek został przekazany w nieodpłatne 

użytkowanie. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia odpowiedział, że tylko lokale zostały przekazane w niedopłatne 

użytkowanie. Następnie zapytał Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej, czy będzie 

przygotowana na następną sesję z protokołem kontroli i  będą mogli porozmawiać na temat 

kontroli najmu i dzierżawy mienia komunalnego? Mieszkaniec Gminy Zawonia odniósł się do 

kontroli Komisji Rewizyjnej w obecnej kadencji. Powiedział, że Komisja Rewizyjna ma 1-2 

kontrole w roku i to nie tych podmiotów, które są wymienione jako kontrolowane. Mieszkaniec 

Gminy Zawonia odniósł się do zwiększenia wydatków na dotację celową na  przebudowę  ZP 

ZOZ w Zawoni o 408.000,000 zł. Powiedział, że był ogłoszony przetarg, została podpisana 

umowa. Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał jaki jest powód zwiększenia tej dotacji? 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa odpowiedziała, że powodem są  dodatkowe prace, które nie 

były ujęte w przetargu, a które należy wykonać. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał jaki wpływ na funkcjonowanie ZP ZOZ-u będą miały  

coraz bardziej zwiększające się koszty jego remontu? Czy będzie się to przekładało na złożenie 

oferty do konkursu na jakąś specjlizację, czy z NFZ będa refundowani jacyś specjaliści? 

Radna Monika Jasik opuściła salę obrad około godz. 16.35. 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej nie mogą 

mieć kontraktów na specjalistów. Kontrakty na specjalistów mają tylko poradnie przyszpitalne.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że Wójt Gminy Zawonia się myli. 

Radna Jolanta Wojtala opuściła salę obrad około godz. 16.46. 

Następnie odbyła się dyskusja na temat wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zwrócił sie do Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury (…) 

Izabelli Grzelak z prośbą o wskazanie w planie pracy komisji posiedzenia pt. Wizyta  

w szkołach 

Izabella Grzelak odpowiedziała, że było to wyjazdowe posiedzenie komisji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka powiedziała, że zgodnie z 

paragrafem 29 punktem 1Statutu Gminy Zawonia, Komisje pracują na posiedzeniach 

zwoływanych w miarę potrzeby. Uznano, że taka była potrzeba. 

Następnie Mieszkaniec Gminy Zawonia zadał kilka pytań o plan pracy Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych. Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał 

radnego Czesława Warzechę, gdzie w Tarnowcu znajduje się przepompownia ścieków? Miała 

być wykonana do końca października. 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że Gmina stara się o dofinansowanie, które pozwoli 

sfinansować to zadanie. Do końca października jest umowa na przebudowę oczyszczalni 

ścieków. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, czy kwota ponad 13 milionów złotych na nową 

oczyszcalnię ścieków jest już na koncie Gminy? 

Skarbnik Gminy Zawonia odpowiedziała, że na kwotę 12 800 000,00 zł Gmina otrzymała 

promesę. Środki te Gmina ma dopiero otrzymać.  

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że gdy zostanie wykonany odpowiedni zakres prac, zostanie 

złożony wniosek o wypłatę środków. Środki te zostaną przekazane Gminie Zawonia  

w 2 transzach. 



 

 

Następnie Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, gdzie może znaleźć informację o Klubie 

Seniora, kiedy się spotyka itp.   

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka odpowiedziała, że 

informacja na tema Klubu Seniora znajduje się na ścianie w Sali, w której się obecnie znajdują 

oraz przed GOK 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że ma wniosek do Rady Gminy Zawonia i poprosił, 

aby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ten wniosek rozpatrzyła. Wniosek dotyczy zapraszania 

na sesje Rady Gminy Zawonia Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia. 

Następnie Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, gdzie można znaleźć informację o terminach 

posiedzeń tych dwóch rad? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie ma obowiązku publikacji terminu posiedzeń Rady 

Seniorów i Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, czy Komisja Rewizyjna śledzi wydatki budżetowe 

ponoszone na szkolenia? Ma umowę zawartą pomiędzy Urzędem Gminy a Fundacją 

Heweliusza. Z umowy nie wynika co Fundacja ma przeprowadzić, a Gmina zapłaciła 8.750 zł. 

Następnie odczytał fragment umowy o treści „Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

wymienionego w paragrafie 4 zobowiązuje się: 1) przeprowadzić z należytą starannością”. 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że chodzi o przeprowadzenie szkoleń. 

Następnie Mieszkaniec Gminy Zawonia zarzucił, że Wójt Gminy Zawonia uczy się manipulacji 

wyborczej za publiczne pieniądze.  

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że uczy się razem z innymi wójtami, burmistrzami  

i starostami, na szkolenie otrzymała dofinansowanie z urzędu pracy. Szkoli się ponieważ być 

może w czasie wojny, epidemii, czy odmowy wypłaty dodatku węglowego trzeba będzie 

zmienić sposoby i formy komunikowania. Jeśli jako Wójt będzie musiała powiadomić 

mieszkańców o tych trudnych sytuacjach, musi wiedzieć jak to zrobić, żeby nie wzbudzić 

niepokoju. 

W związku z trwającą dyskusją Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odebrała głos 

Mieszkańcowi Gminy Zawonia. 

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

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XLIV  

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 Wójta Gminy Zawonia  

od dnia 09.09.2022r. do dnia 03.11.2022r. 

 

Inwestycje  

Trwają prace na inwestycji „Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym 

nr 11 w zakresie przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz odprowadzenia 

wody deszczowej”.  

12.09 otworzony został przetarg na remont drogi w Czeszowie ul. Stawowa – 

dojazd do gruntów rolnych. Najlepszą ofertę złożyła firma Zakład Robót 

Budowlanych Wojciech Rapp z Czeszowa w kwocie 320 785 zł. Obecnie trwają 

prace końcowe na inwestycji. 

13.09 został ogłoszony przetarg na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia” w dniu 12.10 nastąpiło 

otwarcie ofert i jedyną firmą, która zgłosiła się do przetargu jest Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S. A. z Wrocławia oferując wykonanie 

tego zadania w kwocie 2 796 193,18 zł.  Wartość tego zadania jest wyższa  

o 1 mln zł, (1 767 000 zł) w porównaniu do oferty z poprzedniego roku. Dlatego 

też przetarg ten został unieważniony i ogłoszony raz jeszcze w dniu 28.10  

z terminem otwarcia ofert 9.11. 

26.10 został ogłoszony przetarg na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego 

w Gminie Zawonia w 2022r.”, termin otwarcia ofert jest 10.11. Nowe oświetlenie 

powstanie w miejscowościach Zawonia - Zacisze, Czachowo, Głuchów Dolny, 

Ludgierzowice, Niedary, Rzędziszowice, Skotniki, Trzęsowice, Złotówek. 

Termin wykonania prac jest na koniec tego roku.  

Wczoraj 2.11 została podpisana przez Prezydenta ustawa o dystrybucji węgla.  

W przypadku naszej gminy gdzie jest tylko 1 sprzedawca węgla trwają rozmowy, 

aby to prywatny przedsiębiorca był tym operatorem węgla i sprzedawał 

bezpośrednio węgiel mieszkańcom, którzy mają prawo do jego zakupu. Niestety 

w cenie 2 tys. zł węgiel mogą zakupić osoby, które otrzymały dodatek węglowy.   

Otrzymali Państwo ulotkę oraz wykaz gminnych punktów wydawania tabletek 

jodku potasy w przypadku skażenia radiacyjnego. Proszę o zapoznanie się  

i rozpropagowanie wśród mieszkańców tych informacji. Przypominam, że za 

nasza wschodnią granicą trwa wojna i istnieje realne zagrożenia skażenia 

radiacyjnego. Jako urząd otrzymaliśmy tabletki do rozprowadzenia tylko  

i w momencie zlecenia nam tego zadania przez Sztab Kryzysowy Wojewody 

Dolnośląskiego. Dlatego też należy uważnie słuchać wszelkich komunikatów 

jakie będą w radio, telewizji, ale też przede wszystkim na naszych stronach 



 

 

internetowych, kiedy rozpoczniemy ich wydawanie gdy będzie zagrożenie 

skażenia.   

 

Wydarzenia  

24.10 została uroczyście otwarta Sala Senioralna Gminnego Ośrodka Kultury,  

w której obecnie się znajdujemy. Jest to ostatnia sala i ostatni obiekt ośrodka 

kultury w Zawoni, po nowej siedzibie i bibliotece, odnowiony i wyremontowany, 

a także oddany społeczności gminnej, a szczególnie mieszkańcom Zawoni. Sala 

została nazwana Senioralną ze względu na Klub Seniora, który spotyka się 

regularnie od 2013 roku. Seniorzy zasługują na docenienie ich działalności, która 

wykracza poza zwykłe spotkania tylko w swoim gronie, ale też widzimy ich na 

dożynkach, przy pieczeniu pączków wspólnie z dziećmi, organizacji jarmarków  

i festynów.  Sala ta też to kolejne miejsce wykorzystane w tygodniu na zajęcia 

proponowane przez GOK. Odbywają się tu m.in. tańce najmłodszych, joga.  

Z okazji Dnia Niepodległości zapraszamy Państwa do czynnego udziału  

w przygotowanych uroczystościach. 10.11 zapraszam na Gminne Dyktando  

o godz. 17 w Sali Senioralnej. W dniu 11.11 w Czeszowie w kościele parafialnym 

o godz. 9 odbędzie się msza za Ojczyznę, a w Zawoni w parafii masz będzie  

o godz. 12. Po mszy złożymy kwiaty pod pomnikiem i zostanie odczytany apel 

poległych.  Wieczorem o godz. 17 zapraszamy natomiast do Sali Widowisk przy 

ul. Szkolnej 1 na koncert Niepodległościowy Rezerwy Wojska Polskiego zespołu 

ROTA. Natomiast w dniu 13.11 tradycyjnie Biegamy Na Biało-Czerwono tym 

razem ponownie w Niedarach. Zapraszamy. 

 

 

 

 

  

 

 


