
 

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/22 

z XXXVIII sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 26 maja 2022 r. 

 

XXXVIII 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 XXXVIII Zwyczajną Sesję 

Rady Gminy Zawonia. Przewodnicząca powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Panią 

Wójt, Panią Skarbnik 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 Grażyna Ogrodowicz-Nitka przeprosiła za opóźnienie 

transmisji, które spowodowane było problemami technicznymi. 

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 31 marca          

2022 r. oraz 29 kwietnia 2022 r.   

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXVIII/250/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

2) Nr XXXVIII/251/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                    

Zawonia. 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców. 

9. 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 31 marca          

2022 r. oraz 29 kwietnia 2022 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 31.03.2022 r. 

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

protokołu. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

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 29.04.2022 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 

31 marca 2022 r. do 25 maja 2022 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 wpłynęły następujące pisma: 

- w dniu 25.04 wpłynęło sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy 

Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, 

- w dniu 23.05 wpłynęło Zarządzenie Wójta Gminy Zawonia w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki w treści Zarządzenia nr 31/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21.03.2022r.  

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 

rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu 

wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021. 

 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXVIII/250/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

 



 

2) Nr XXXVIII/251/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                    

Zawonia. 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  

Radna Izabella Grzelak zapytała, czy osoby, które złożyły wnioski o laptopy zostaną 

powiadomione czy muszą same się zgłosić? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że rodzice uczniów ze szkół z terenu 

Gminy Zawonia zostały powiadomione za pomocą systemu Vulcan. W przypaku uczniów, 

którzy już nie chodzą do szkół na terenie gminy, rodzice są powiadamiani telefonicznie.  Prawie 

wszystkie osoby zostały już umówione na odbiór laptopów. 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa zapytała czy uchodźców z Ukrainy przybywa, czy utrzymuje 

się stały poziom? 

Wójt Gminy Zawonia stwierdziła, że liczba uchodźców utrzymuje się na stałym poziomie i 

wynosi ok. 160 osób. 

Radna Aneta Jasińska-Madra odniosła się do przebudowy budynku gminnego przy ul. 

Wrzosowej. Radna zapytała co jest planowne do przebudowy i jakie będzie przeznaczenie tego 

budynku? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że w tym budynku będzie znajdował się zakład 

komunalny.  

Radna Jolanta Wojtala zapytała, kiedy planowana jest wymiana oświetlenia drogowego? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że w Pęciszowie zostały już 

wymienione słupy energetyczne i cała sieć. Toczą się rozmowy z Tauronem. Odbył się objazd 

po terenie gminy, podczas którego wytypowano lampy do wymiany. 

 

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

 

Ad. 8. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców. 

Sołtysi nie wnieśli dyskusji. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał w jaki sposób radni  utrzymują więź z mieszkańcami? Od 

Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia uzyskal informację, że miejscem rozmów są komisjie. 

Na komisji uzyskał informacje, że to dyżury radnych są od tego, aby rozmawiać z radnymi, a 

radni nie prowadzą dyżurów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła, aby mieszkaniec nie zmieniał sensu jej 

wypowiedzi. Poinformowała, że pytanie mieszkańca brzmiało: „Kiedy mieszkaniec może 

wypowiedzieć się na temat uchwał“? Odpowiedziała, że mieszkaniec może to uczynić na 

komisjach. Wypowiedzi na temat innych spraw gminy, radni wysłuchają podczas sesji Rady 

Gminy w punkcie, w którym jest udzielany głos mieszkańcom. 

Następnie mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, kiedy i gdzie radni pełnią dyżury? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że pełni dyżury w czwartki.  



 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał radnego  CzesławaWarzechę, czy posiada informację jaki 

jest koszt modernizacji oczyszczalni ścieków do tej pory? 

Radny Czesław Warzecha przedstawił mieszkancowi dane z ostatnich 5 lat.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał radnego Jana Cioska jak wygląda sprawa budowy 

kanalizacji, której nie wybudowano oraz przepompowni w Zawoni? 

Radny Jan Ciosk odpowiedział,  że zostanie to wykonane. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła, aby mieszkaniec nie wymagał od radnych, 

aby uczyli się na pamięć kwestii finansowych.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał radnego Jana Cioska, czy komisja, której jest członkiem 

kiedykolwiek postanowiła skontrolować stan budowy kanalizacji w Gminie Zawonia? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, ze realizacja budżetu trwa cały rok.                   

Na każdej sesji przedstawia sprawozdanie na temat realizowanych zadań ogłoszonych 

przetargów. Termin realizacji tego zadania się przedłużył, zadanie to wpisane jest do budżetu 

Zadanie to rozłożone zostało na 2 lata.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał radną Izabellę Grzelak, w jakim trybie była dokonywana 

analiza sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie działania komisji. 

Radna Izabella Grzelak powiedziała, że sprawozdanie z budżetu było analizowane pod kątem 

wykonania. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że w paragraf 28 Statutu Gminy Zawonia wskazuje, 

że do zadań komisji należy opiniowanie projektów uchwał oraz sprawowanie kontroli nad ich 

wykonaniem w zakresie kompetencji komisji.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał radną, Jolantę Wojtalę dlaczego uchwalany jest coraz 

większy deficyt w budżecie? 

Radna Jolanta Wojtala odpowiedziała, że zabezpieczeniem tego deficytu jest nadwyżka                         

z poprzednich lat. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że radni podjęli uchwałę o zwiększeniu dotacji na 

remont dla ZP ZOZ o  kwotę 250.000,00 zł. Był przetarg, została podpisana umowa, cena 

została ustalona, jaka jest celowośc i gospodarność tej dotacji? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że w trakcie remontu wychodzą 

dodatkowe roboty, które należy wykonać. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że istnieje system „Zaprojektuj i wybuduj“. Wtedy 

nie ma niespodzianek.  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że dokumentacja remontu ZP ZOZ 

została opracowana bardzo szczegółowo. Po wyburzeniu ścian, zdjęciu kafelków wyszły 

nieprzewidziane roboty.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał Wójta Gminy Zawonia ile kosztuje 1  lampa ledowa i jaki 

ma ona okres gwarancji? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że za wymianę lamp ledowych gmina nie zapłaciła nic. 

Prowadzone są rozmowy z Tauronem, aby dalsza wymiana lamp była bezkosztowa. Zgodnie                 

z umową Tauron na swój koszt wymienia lampy, które nie działają. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał Przewodniczących klubów radnych, gdzie znajdzie 

informacje, kiedy kluby maja posiedzenia? 

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie było nigdzie ogłoszone 

kiedy posiedzenie klubu będzie się odbywało. Zgodnie z jej wiedzą nie mają obowiązku 



 

informowania o posiedzeniu klubu. Sprawdzi to jeszcze, jeśli taki obowiązek jest przewidziany, 

to  zostanie to zamieszczone na stronie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że zgodnie z ustawą nie mają obowiązku 

informowania o posiedzeniach klubu. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia poprosił o udostępnienie komentarza, na który powołuje sie 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia. Następnie ponownie zapytał, w jaki sposób radni chcą 

wypełniać statutowy i ustawowy obowiązek informowania mieszkańców o stanie Gminy.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał radnego Zdzisława Marszałka o co chodzi z absolutorium 

dla Wójta. 

Radny Zdzisław Marszałek odpowiedział, że mieszkaniec doskonale wie o co chodzi                              

z absolutorium, nie będzie dawał mieszkańcowi pożywki do kolejnych artykułów. W związku 

z tym nie udzieli mu odpowiedzi. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że może wyjaśnić 

mieszkańcowi Gminy Zawonia co to jest absolutorium. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia ponownie zapytał w jaki sposób radni chcą wypełniać statutowy 

i ustawowy obowiązek utrzymywania stałej więzi i mówienia o swoich planach? 

Radna Aneta Jasińska-Madra odpowiedziała, że nie pełni dyżurów, ale odpowiada na maile.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał co dzieje się z radnym Robertem Radotą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie będzie wypowiadać się w sprawie 

innych radnych.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zwrócił się do Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Wandy 

Fabianowicz-Niwa z pytaniem jak funkcjonuje ta komisja bez przewodniczącego i dlaczego ten 

stan jest tak długo utrzymywany? Może komisja powinna zmienić przewodniczącego? 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że możliwe, że na najbliższej komisji zmienią 

to. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że wiceprzewodniczący jest powoływany 

po to, aby pełnił obowiązki podczas nieobecności przewodniczącego. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, czy radny Robert Radota otrzymuje dietę z tytułu bycia 

radnym i pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? 

Przewodniczca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka odpowiedziala, że wszystko 

odbywa się zgodnie z przepisami. Nastęnie poprosiła, aby mieszkaniec złożył w tej sprawie 

wniosek o dostęp do informacji publicznej.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że składa ustnie w trybie art. 10. Ustawy o dostępie 

do informacji publicznej wniosek w tej sprawie. 

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że to mieszkańcy wybierają radnego i to mieszkańcy 

mogliby się zwrócić  o odwołanie radnego. Nie ma możliwości zmiany przewodniczącego jeśli 

nie wpłynie odpowiedni wniosek. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że komisja zawsze może zmienić przewodniczącego 

i powołać nowego. 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że to rada gminy zmienia przewodniczącego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia złożyła życzenia z okazji dnia samorządowca. 

Radna Aneta Jasińska-Madra złożyła życzenia z okazji dnia matki. 

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 XXXVIII 

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 31.03.2022r. do dnia 25.05.2022r. 

 

Inwestycje  

Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół                                  

w Zawoni. Do przetargu zgłosiło się 4 wykonawców. Najtańsza oferta wynosiła 3 487 736,34 

zł, najdroższa 6 896 000,00 zł. W trakcie rozstrzygnięcia przetargu została wybrana oferta 

firmy Olmax z Wołowa w kwocie 3 800 346,65 zł. Zadanie będzie realizowane do maja 

przyszłego roku, a rozpocznie się po zakończeniu trwającego roku szkolnego. 

Przetarg na zadanie Zakup komputerów przenośnych dla Gminy Zawonia w ramach realizacji 

projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 

PPGR” zakończył się wybraniem Wykonawcy który zaoferował nam laptopy marki Fujitsu. Od 

25 maja trwa przekazywanie 118 laptopów wnioskodawcom.   

6.04 został ogłoszony przetarg na zakup energii na potrzeby naszej gminy. 05.05 otwarto oferty 

i cena 1 kW jest wyższa o 150 % w stosunku do obowiązującej ceny. Wiąże się to ze 

zwiększonymi wydatkami bieżącymi związanymi przede wszystkim z oświetleniem 

drogowym. Podjęliśmy działania o wymianę kolejnych starych lamp na nowe tzw. LEDowe.   

10.05 po raz drugi ogłosiliśmy przetarg za zadanie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Sucha Wielka. Termin składania ofert upływa 30.05.  

Zakończył się już remont dróg gminnych mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonawcę 

wybrano w zapytaniu ofertowym.  

23.05 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na 

terenie gminy Zawonia w 2022 roku. Koszenie będzie 3-krotne w terminach: do 30.06, do 31.08 

i do 17.10.  

W wyniku zapytania ofertowego wybraliśmy Wykonawcę remontu budynku urzędu gminy. 

Wykonawcą remontu jest firma Olmax z Wołowa. Koszt remontu wynosi 80 760,23 zł, prace 

zakończą się 15 lipca br. Remont urzędu obejmuje pomieszczenia GOPS-u, w których 

znajdować się będzie punkt meldunkowy oraz pomieszczenie przeznaczone na dyżur 

dzielnicowego. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość z powodu utrudnień związanych                         

z remontem urzędu.  

Od 1.06 na stanowisku Kierownika referatu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 

zatrudniona zostanie Pani Magdalena Szczuplak. Pani Magdalena ma długoletnie, bo aż                          

15-letnie doświadczenie pracy w zakładach komunalnych, w tym również na stanowiskach 

kierowniczych. Pani Szczuplak zgłosiła się do nas dopiero w 4 – tym ogłoszonym przez urząd 



 

naborze, w którym zaostrzono wymagania dotyczące kandydatów co przyniosło wymierny 

efekt w postaci pozyskania doświadczonego pracownika. Cieszymy się z efektów naszego 

naboru i serdecznie przywitamy wartościowego pracownika w naszym urzędzie.     

 

Wydarzenia  

Przez ostatnie miesiące miało miejsce wiele wydarzeń kulturalnych które cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem co nas cieszy. Chciałabym zaprosić Państwa serdecznie na kolejny 

wspaniały koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 19. Będziemy gościć na 

naszej scenie Narodowy Chór Adżarii Batumi z Gruzji. To będzie drugi koncert chóru                              

w naszym GOK-u i z pewnością po raz kolejny będzie to niezapomniane i niezwykłe 

wydarzenie. Dziękuję pracownikom ośrodka kultury za ich zaangażowanie i pracę na rzecz 

naszych mieszkańców. Z okazji zbliżającego się święta działacza kultury składam Państwu 

serdeczne życzenia pomyślności, szczęścia w życiu osobistym i satysfakcji z pracy w kulturze.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


