
 

PROTOKÓŁ NR XL/22 

z XL sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 14 lipca 2022 r. 

 

XL 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 XL 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: 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 02 czerwca 2022 r.   

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XL/259/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 
2) Nr XL/260/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

3) Nr XL/261/2022 w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi 

gminami w zakresie jego wdrożenia; 

4) Nr XL/262/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/193/2021 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021/2022; 
5) Nr XL/263/2022 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zawoni; 



 

6) Nr XL/264/2022 w sprawie dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawonia. 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że po Komisji Pani Skarbnik rozmawiała z Panem 

Sekretarzem, który przygotował projekt uchwały dotyczący określenia średniej ceny jednostki 

paliwa. Projekt ten ma dotyczyć roku szkolnego 2021/2022, ponieważ chcemy zwrócić 

rodzicom środki za dowóz dzieci w maju i czerwcu. 

 

Porządek obrad 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 02 czerwca 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 02.06.2022 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 

02 czerwca 2022 r. do 14 lipca 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. 

Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:  

- w dniu 14.06. wpłynął wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawie udostępnienia 

skanu opinii prawnej dotyczącej podpisów, będących wyrazem poparcia dla kandydatów 

wyłonionych spośród mieszkańców, chcących wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie 

gminy; 

- w dniu 21.06. wpłynął e-mail w sprawie poparcia petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na 

drewno opałowe; 

- w dniu 23.06. wpłynęło pismo od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustosunkowania się 

do kwestii zawartych w tym piśmie. Pismo związane jest ze skargą, która wpłynęła do 

Wojewody Dolnośląskiego oraz powzięciem informacji o możliwości naruszenia przez Radę 

Gminy Zawonia ustawowych wymogów dotyczących rozpatrzenia raportu o stanie gminy; 

- w dniu 07.07. wpłynęło pismo z Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w sprawie zmiany uchwały 

Rady Gminy w sprawie użytku ekologicznego Polana Grochowska; 



 

- w dniu 08.07.2022 r. wpłynęło pismo mieszkańca gminy z wezwaniem do przekazania 

informacji o odpowiedzi na jego skargę dotyczącą niedopuszczenia do debaty nad Raportem 

o stanie gminy;  

- w dniu 08.07.2022 r. wpłynęło pismo mieszkańca gminy o udostępnienie dokumentów 

w sprawie dopuszczenia do debaty nad Raportem o stanie gminy; 

- w dniu 11.07.2022 r. wpłynęło pismo od Wojewody Dolnośląskiego dot. odpowiedzi na 

skargę mieszkańca w sprawie niedopuszczenia go do debaty nad Raportem o stanie gminy; 

- w dniu 11.07.2022 r. wpłynął wniosek Klubu „Gmina Zawonia – Wspólne Dobro” w sprawie 

prowadzenia dyżurów po każdej sesji Rady Gminy Zawonia. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odniosła się do pisma mieszkańca gminy 

i poinformowała, że radni zostali zapoznani z treścią tego pisma. Po zakończeniu sesji odbędzie 

się dyżur, na którym mieszkaniec będzie mógł przedstawić swoje stanowisko, a także 

wysłuchać opinii radnych. 

Mieszkaniec gminy powiedział, że prosi o umożliwienie zabrania głosu podczas sesji. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła członków klubu „Nasza Gmina-

Wspólna Przyszłość” o pozostanie po sesji na dyżurze. Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia 

odniosła się do pisma Wojewody Dolnośląskiego i poinformowała, że podtrzymuje swoje 

stanowisko i nie uważa tej sprawy za definitywnie zakończoną. W związku z podjętymi przez 

Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia środkami odwoławczymi, nie zamierza przeprowadzać 

dyskusji na ten temat. Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że nadal uważa, 

iż na listach poparcia powinny znajdować się wyłącznie podpisy mieszkańców gminy. To 

w imieniu tych mieszkańców ma się wypowiadać mieszkaniec biorący udział w debacie nad 

Raportem o stanie gminy. 

 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XL/259/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Następnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta omówiła szczegółowo poszczególne 

zadania ujęte w budżecie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XL/260/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XL/261/2022 w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi 

gminami w zakresie jego wdrożenia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że opracowany plan mobilności 

zakłada możliwość starania się o środki z Unii Europejskiej na transport publiczny oraz ścieżki 

rowerowe. Wójt Gminy Zawonia poprosiła o podjęcie uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 



 

 

4) Nr XL/262/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/193/2021 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021/2022; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że rodzice zwrócili się o podniesienie 

kwot cen paliwa za miesiące maj oraz czerwiec. Jest to związane z podwyżką cen paliwa. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

5) Nr XL/263/2022 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zawoni; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że zmiana dotyczy jedynie nazwy 

stanowiska z „Kierownika” na „Dyrektora”.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

6) Nr XL/264/2022 w sprawie dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawonia. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że kwota jest już zabezpieczona 

w budżecie. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie dotacji na remont kościoła 

w Złotowie.  

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że jest dużo środków unijnych na konserwację 

takich zabytków, jak kościół w Złotowie. Czy gmina występuje np. do Ministerstwa Kultury 

o takie środki? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że jeżeli rada parafialna wraz z proboszczem wnioskują 

o taki zakres remontu, to o większych potrzebach nic nie wie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  

Radna Jolanta Wojtala zapytała, czy jest możliwość zamontowania kamery lub fotopułapki na 

budynku toalety znajdującym się niedaleko urzędu z uwagi na podrzucanie śmieci. Podjeżdżają 

samochody, zwykle z wrocławską rejestracją i wyrzucają niesegregowane śmieci. Szklane 

odpady wrzucono do kontenera na plastiki, odpady plastikowe wrzucono do kontenera na 

odpady zmieszane.  

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że jutro ma umówione spotkanie z projektantami 

dotyczące zagospodarowania terenu wokół urzędu. Planowane jest doświetlenie tego terenu, 

zamontowanie monitoringu, zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz wybudowanie 

zamykanego boksu na kosze na odpady. 

Radna Katarzyna Grech zapytała, czy do końca czerwca nie miały zostać wykoszone pasy 

drogowe przy drogach gminnych? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że pasy drogowe przy drogach gminnych zostały 

wykoszone do 15 czerwca. 



 

Radna Katarzyna Grech powiedziała, że jak wjeżdża się w drogę prowadzącą do jej domu, to 

pobocza są zarośnięte i chwasty są bardzo wysokie. Przy drodze nieutwardzonej, która 

prowadzi do góry zaczynają już rosnąć krzaki. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że koszenie odbywa się tylko przy 

drogach asfaltowych. Drogi polne też są drogami gminnymi. Przy drogach utwardzanych 

tłuczniem nie odbywa się koszenie.  

Radna Katarzyna Grech zapytała, czy w gminie pojawiły się zgłoszenia dotyczące 

występowania barszczu sosnowskiego? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie ma takich zgłoszeń. 

Następnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że w trakcie sesji zostały 

przekazane środki w ramach III edycji Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 

2.050.000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem 

terenu w sołectwie Tarnowiec.  

Mieszkanka Gminy powiedziała, że Pan poseł Hreniak prosił, aby przekazać, że pieniądze te są 

dla mieszkanców, a nie dla Pani Wójt. 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że gratulowała sołtysowi i radnemu, a nie sobie. 

 

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 XL 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 

 

Anita Adamczyk-Sowa               Grażyna Ogrodowicz-Nitka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie Wójta Gminy Zawonia  

od dnia 02.06.2022r. do dnia 14.07.2022r. 
 

Inwestycje  

W wyniku ogłoszonego w dniu 03.06 przetargu na zadanie „Remont drogi gminnej w 

miejscowości Miłonowice” wybrano wykonawcę z Krotoszyna firmę „Gembiak-Mikstacki” 

sp.j., która złożyła najtańszą ofertę w kwocie 1 257 179,77 zł. Umowa zostanie podpisana w 

najbliższych dniach i wykonawca będzie realizował to zadanie w ciągu 5 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

02.06 ogłoszono przetarg na zadanie „Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 

11”, w którym nikt się nie zgłosił. W dniu 23.06 ponownie ogłoszono postępowanie, w którym 

zgłosiło się 2 Wykonawców z kwotami 683 640 zł i 726 000 zł. Są to kwoty przewyższające 

zabezpieczenie finansowe, które posiadamy w budżecie. Postępowanie zostało umorzone i 

ogłosimy je po raz kolejny ograniczając zakres prac.  

20.06 ogłoszono kolejny raz postępowanie na „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Sucha Wielka”, otwarcie ofert będzie 19.07. 

 

Wydarzenia  

Wspólnie z Panią Przewodniczącą i Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszamy Państwa na 

święto naszej gminy, czyli Dożynki, które odbędą w Zawoni 27.08. Zachęcam sołtysów do 

wykonania wieńców dożynkowych, a mieszkańców do ustrojenia naszych wsi na to święto.  

 

 

 


