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PROTOKÓŁ NR XXXII/21
z XXXII sesji Rady Gminy Zawonia
odbytej w dniu 28 października 2021 r.
XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 15.00 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 XXXII Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Zawonia. Przewodnicząca powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Panią
Wójt, 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 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Nieobecni radni: Monika Jasik, Jarosław Jerdonek, 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 23 września 2021 r.
4. Informacja Wójta Gminy Zawonia.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Nr XXXII/202/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok;
2) Nr XXXII/203/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia;
3) Nr XXXII/204/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy
Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika
w m. Sędzice, przy drodze powiatowej nr 1337D";
4) Nr XXXII/205/2021 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami
i zawarcia przez Gminę Zawonia porozumienia międzygminnego dotyczącego
zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego;
5) Nr XXXII/206/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości;
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6) Nr XXXII/207/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za
okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
7) Nr XXXII/208/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania odpadami
komunalnymi.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie radni przeszli do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Porządek obrad sesji 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
23 września 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 23.09.2021 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
24 września 2021 r. do 28 października 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 wpłynęło następujące pismo:
- w dniu 22.10 wpłynęło pismo Wojewody Dolnośląskiego o ustosunkowanie się do
przedstawionych w nim kwestii. Pismo dotyczy uchwały Nr XXXI/199/2021 w sprawie
uchwalenia Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 5. i przystąpiła do realizacji punktu 6.
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Nr XXXII/202/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok;
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
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2) Nr XXXII/203/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia;
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wniosła autopoprawkę do projektu uchwały.
Autopoprawkę podjęto jednogłośnie
Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie
3) Nr XXXII/204/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy
Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika
w m. Sędzice, przy drodze powiatowej nr 1337D";
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
4) Nr XXXII/205/2021 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami
i zawarcia przez Gminę Zawonia porozumienia międzygminnego dotyczącego
zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wniosła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu
części zapisu §2 o treści: „którego projekt stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały”.
Autopoprawkę podjęto jednogłośnie
Uchwałę podjęto jednogłośnie
5) Nr XXXII/206/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości;
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
6) Nr XXXII/207/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za
okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
Uchwałę podjęto jednogłośnie
7) Nr XXXII/208/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Radna Aneta Jasińska-Madra jako kierownik zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej
poinformowała, iż podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym nie
sporządzono projektu wystąpienia pokontrolnego. W załącznikach nr 2, 3 i 4 utajniono dane ze
względu na ochronę danych osobowych. Zespół kontrolny zawnioskował o bieżącą współpracę
z działem meldunkowym celem usprawnienia działalności w obszarach objętych kontrolą
(narodziny, zgony, nowe zameldowania) zgodnie z przepisami prawa oraz o aktualizację
i głębszą weryfikację złożonych deklaracji, w których występują różnice między liczbą osób
zameldowanych a liczbą osób wskazanych w deklaracji. Ponadto Zespół kontrolny
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zawnioskował o zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy wraz z harmonogramem
wywozu odpadów komunalnych informacji edukacyjnych.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 6. i przystąpiła do realizacji punktu 7.
Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Radna Wanda Fabianowicz-Niwa zapytała, czy przyznana kwota w ramach Nowego Ładu
zostanie przeznaczona tylko na modernzację oczyszczalni ścieków?
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że kwota ta przeznaczona zostanie na
przebudowę oczyszczalni ścieków. Kanalizacja będzie realizowana z innych środków.
Wykonanie kanalizacji jest zadaniem dużo kosztowniejszym. Duże wnioski o wartości
30-40 milionów z pewnością nie uzyskałyby takiego dofinansowania.
Radny Zdzisław Marszałek zapytał, czy wiadomo już coś w sprawie światłowodu?
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że światłowód realizuje spółka
Orange. Ostatnio Gmina występowała do spółki Orange o wskazanie gdzie będzie relizowany
światłowód. Spółka odpowiedziała, że inwestycja ta będzie realizowana w Budczycach i w
Czeszowie.Z tego co wie, to w Czeszowie tylko kilka adresów zostanie wybranych. Jako
mieszkanka Czeszowa podpisywała wnioski Pani sołtys. Co jakiś czas prowadzone są rozmowy
ze spółką Orange w sprawie światłowodu.
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 7. i przystąpiła do realizacji punktu 8.
Ad. 8. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców.
Radna Izabella Grzelak podziękowała w imieniu mieszkańców Pani Staroście Małgorzacie
Matusiak, że złożyła wniosek na remont drogi Rzędziszowice-Ludgierzowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 8. i przystąpiła do realizacji punktu 9.
Ad. 9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXXI
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
Angelika Niewójt

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka
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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zawonia
od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia 22 września 2021 r.
5 sierpnia ukazał się przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn. „Dowóz i odwóz uczniów
Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie w roku szkolnym 2021/2022”.
Najlepszą ofertę złożyła firma, która prowadziła dowozy w ubiegłym roku. Dowóz będzie
realizowany tak jak w poprzednim roku – jednym autobusem w Czeszowie i dwoma
autobusami w Zawoni.
11 sierpnia ukazał się przetarg podstawowy na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej
w miejscowości Prawocice i Zawonia – dojazdowej do gruntów rolnych”. Na to zadanie
pozyskaliśmy dofinansowanie z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego. Najlepsze ofertę złożyła firma Gembiak-Mikstacki. Umowa
zostanie podpisana w ciągu najbliższych dni. Termin realizacji będzie wynosił 3 miesiące od
dnia podpisania umowy.
W dniu 20 sierpnia został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia
drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów” wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego
roku. Jedyną ofertę złożyła firma Pana Leszka Stęplowskiego.
Ukazało się również ogłoszenie na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Zawonia”. O rozstrzygnięciu postępowania poinformuję Państwa
na kolejnej sesji.
Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni ogłosił już przetarg na zadanie
pn. „Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz
z termomodernizacją”. Otwarcie tego przetargu w trybie podstawowym nastąpi w dniu
6.10.2021 r. O jego rozstrzygnięciu poinformuję Państwa na kolejnej sesji.
Sprawy bieżące
Proszę o przekazanie mieszkańcom, że do 30.09. trwa Spis powszechny. Bardzo dużo osób
korzysta z możliwości spisu w Urzędzie Gminy bezpośrednio u pracowników, do czego
zachęcam. Będą również mobilne punkty spisowe w świetlicach wiejskich.
Z powodu remontu sali widowiskowej w Zawoni Dożynki Gminne odbyły się w Czeszowie.
Dziękuję bardzo Sołtys Czeszowa Pani Beacie Borowiak oraz radzie sołeckiej Czeszowa,
a także mieszkańcom, którzy czynnie angażowali się w organizację dożynek.
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Dziękuję za uwagę.

