
UCHWAŁA NR XXIX/194/2021 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasową 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372) oraz § 86 ust. 2 pkt. 2 Statutu Gminy Zawonia przyjętego Uchwałą Nr X/51/2019 Rady 
Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego poz. 4769), uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Zawonia w odpowiedzi na krytykę prasową przekazaną wnioskiem z dnia 14 lipca 
2020 roku przyjmuje stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zawonia, którego upoważnia się do 
przekazania wnioskodawcy w odpowiedzi na krytykę prasową odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXIX/194/2021 

Rady Gminy Zawonia  

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

 

W wykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia                      

8 kwietnia 2021 r. Sygn. akt IV SAB/Wr 539/20 w odpowiedzi na wniosek o udzielenie 

odpowiedzi na krytykę prasową Rada Gminy Zawonia nie zgadza się z Pana stwierdzeniami                 

i dokonaną przez Pana oceną jakoby obecna Rada Gminy Zawonia zaprzestała wykonywania 

swoich ustawowych obowiązków. Rada Gminy Zawonia realizowała i realizuje obowiązki 

wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1372) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Okoliczności związane z przebiegiem 

debaty nad raportem o stanie Gminy Zawonia nie świadczą w żadnym razie o tym, że Rada 

Gminy Zawonia nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Podkreślić należy, że zgodnie 

z art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, 

na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym 

raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, zgodnie zaś z ust. 5 u.s.g. w debacie nad 

raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Powyższe przepisy, w 

tym wymogi formalne, poprzedzające podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania zostały w 

całości przez Radę Gminy Zawonia wypełnione. Brak wystąpienia radnych podczas debaty nad 

raportem o stanie gminy nie świadczy o tym, że doszło do naruszenia procedury określonej 

w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Rada Gminy Zawonia nie zgadza się także z dokonaną przez Pana oceną pracy radnych                     

i Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. Należy podkreślić, że obiektywna oceny pracy 

radnych, w tym Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia, zawsze jest dokonywana przez 

wyborców i znajduje odzwierciedlenie w decyzjach wyborców, oceniających dotychczasową 

działalność radnego na forum organów gminy, w ewentualnych kolejnych wyborach 

samorządowych. W związku z tym proszę pozostawić ocenę pracy Rady i radnych wyborcom, 

a nie narzucać innym swojej jednostronnej oceny (na marginesie całkowicie niesłusznej) i 

swojej wizji funkcjonowania Rady Gminy i radnych.   

 

Poza odniesieniem się Rada pragnie zaś pozostawić stosowane przez Pana określenia 

odnoszące się Rady: „Jest najbardziej antyobywatelskim i antyspołecznym zbiorem osób, które 

w żaden sposób nie są zainteresowane sprawami naszej gminy”, czy też Radnych: „…to 

dyletanctwo, arogancja czy zwyczajna głupota…”. W ocenie Rady powyższe stwierdzenia             

w pełni oddają Pana wysoką kulturę osobistą. 
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 lipca 2020 r. redaktor naczelny Echo Zawoni M.L. wniósł o udzielenie przez
Radę Gminy Zawonia odpowiedzi na przekazaną wraz z wnioskiem krytykę prasową dotyczącą
radnych i Rady Gminy Zawonia obecnej kadencji.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
1914) organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne
oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę
prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie przez Radę Gminy Zawonia stanowiska
zawartego w załączniku do niniejszej uchwały jako odpowiedzi na przekazaną krytykę prasową.
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