
 

 PROTOKÓŁ NR XLVII/22 

z XLVII sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r. 

 

XLVII 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 XLVII 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 

13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować  

i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecni radni: 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  

03 listopada 2022 r., 28 listopada 2022 r. oraz 15 grudnia 2022 r.  

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zawonia. 

7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z uzasadnieniem. 

8. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy 

Zawonia do przedstawionego projektu budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. 

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do projektu budżetu 

Gminy Zawonia na 2023 r. 

10. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Zawonia w sprawie opinii Komisji Rady 

Gminy Zawonia. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XLVII/288/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia; 

2) Nr XLVII/289/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2023; 

3) Nr XLVII/290/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas  

określony 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę  

nr 505/4, obręb Złotów, AM-1; 



 

4) Nr XLVII/291/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju  miejscowości Sucha 

Mała; 

5) Nr XLVII/292/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości 

Kopiec; 

6) Nr XLVII/293/2022 w sprawie w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niedary, 

gm. Zawonia; 

7) Nr XLVII/294/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

8) Nr XLVII/295/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik lub worek o określonej pojemności; 

9) Nr XLVII/296/2022 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Zawonia na lata 2022-2024; 

10) Nr XLVII/297/2022 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; 

11) Nr XLVII/298/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2023 rok; 

12) Nr XLVII/299/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji 

Rady Gminy Zawonia na 2023 rok; 

13) Nr XLVII/300/2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na  

2023 r. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że w dniu 28.12.2022 r. wpłynął 

wniosek Wójta Gminy Zawonia o rozszerzenie porządku obrad sesji o następujące projekty 

uchwał: 

1) Nr XLVII/301/2022 w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2022 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego; 

2) Nr XLVII/302/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok;  

3) Nr XLVII/303/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia. 

 

Radni przeszli do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad sesji.  

 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały Nr XLVII/301/2022  

w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2022 roku nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 

 

http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267146C0B28Z/Uchwala_Nr_V_22_2019_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_i_kontroli_Stalych_Komisji_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_rok.pdf


 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały Nr XLVII/302/2022 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok 

 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały Nr XLVII/303/2022 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

Następnie radni przeszli do głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. 

Porządek obrad sesji 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 protokołu z sesji Rady Gminy Zawonia odbytych w dniach 03 listopada 

2022 r., 28 listopada 2022 r. oraz 15 grudnia 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 03 listopada 

2022 r. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia wniosła o przyjęcie 

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 03 listopada 2022 r.  

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 28 listopada 

2022 r. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia wniosła o przyjęcie 

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 28 listopada 2022 r.  

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 15 grudnia 

2022 r. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia wniosła o przyjęcie 

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 15 grudnia 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 przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres od 

04.11.2022 r. do 29.12.2022 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 wpłynęły następujące pisma: 

- w dniu 25.11 wpłynął odpis orzeczenia z dnia 22.09.2022 r. wraz ze stwierdzeniem daty jego 

prawomocności i uzasadnieniem w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę 



 

Rady Gminy Zawonia z dnia 23.09.2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia; 

- w dniu 01.12. wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zawonia projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Zawonia na 2023 r.; 

- w dniu 14.12. wpłynęła skarga na Wójta Gminy Zawonia w związku z niezapewnieniem 

dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 

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

 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zawonia. 

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

Gminy Zawonia radna Izabella Grzelak  poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 

2022 r. Komisja dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2023 

oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia w dziale oświaty, kultury, sportu oraz 

zdrowia i spraw socjalnych. 

Komisja nie wniosła wniosków do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. 

Komisja wydała opinię pozytywną o projekcie budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. oraz 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia. 

Na posiedzeniu obecnych było 5  członków komisji. 

Przebieg głosowania; 

za – 5 

przeciw – 0  

wstrzymało się – 0 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Gminy Zawonia radna Monika Jasik poinformowała, że na posiedzeniu w dniu  

14 grudnia 2022 r. Komisja dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy Zawonia 

na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia w zakresie działalności 

Komisji. 

Komisja nie wniosła wniosków do projektu budżetu  Gminy Zawonia na 2023 r. 

Komisja wydała opinię pozytywną o projekcie budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. oraz 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia. 

Na posiedzeniu obecnych było 5 członków komisji. 

Przebieg głosowania; 

za – 5  

przeciw – 0  

wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu radny Marek Michałowski 

poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy Zawonia 

na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2022 r. dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu 

Gminy Zawonia na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia w zakresie 

działalności Komisji. 

Komisja nie wniosła wniosków do projektu budżetu  Gminy Zawonia na 2023 r. 



 

Komisja wydała opinię pozytywną o projekcie budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. oraz 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia. 

Na posiedzeniu obecnych było 6  członków komisji. 

Przebieg głosowania; 

za – 6 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

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

 

Ad. 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z uzasadnieniem. 

W związku z omówieniem projektu uchwały na komisjach, Przewodnicząca Rady Gminy 

Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek o nieodczytywanie projektu uchwały 

wraz z uzasadnieniem.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 8. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy 

Zawonia do przedstawionego projektu budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy Zawonia 

Marek Michałowski odczytał opinię o treści: 

 

„OPINIA 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu  

Rady Gminy Zawonia do przedstawionego przez Wójta Gminy Zawonia projektu 

budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. 

Działając na podstawie §7 ustęp 2 Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia  

31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komisja 

Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu po szczegółowym zapoznaniu się z projektem 

budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. oraz z opiniami pozostałych Komisji Rady Gminy Zawonia 

pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Zawonia na 2023 r. 

 

Wiceprzewodnicząca 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Planu i Budżetu 

 

Jolanta Wojtala” 

 

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

 

Ad. 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Gminy 

Zawonia na 2023 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka odczytała Uchwałę  

Nr III/93/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 



 

01.12.2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zawonia projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Zawonia na rok 2023. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o powyższym projekcie uchwały budżetowej. 

 

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

 

Ad. 10 Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Zawonia w sprawie opinii Komisji Rady 

Gminy Zawonia. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta podziękowała radnym za jednomyślne głosowanie 

nad projektem budżetu na komisjach, a następnie poprosiła o podjęcie uchwały. 

 

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

11.  

 

Ad. 11.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XLVII/288/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XLVII/289/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2023; 

Wójt Gminy Zawoni zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Autopoprawkę przedstawiła 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek.  

Autopoprawkę przyjęto większością głosów  

(12 głosów za, 1 głos przeciw – A. Jasińska-Madra) 

W trakcie głosowania nad przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką pojawił się problem 

techniczny uniemożliwiający radnym zagłosowanie – urządzenia do głosowania się wygasiły.  

Po chwili problem techniczny został usunięty. 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XLVII/290/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas  

określony 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę  

nr 505/4, obręb Złotów, AM-1; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała czy w trakcie trwania umowy dzierżawca może starać 

się o nabycie tej działki? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że każdy może się starać o nabycie działki, ale zawsze 

odbywa się to w formie przetargu.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XLVII/291/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju  miejscowości Sucha  

Mała; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 



 

5) Nr XLVII/292/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Kopiec; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

6) Nr XLVII/293/2022 w sprawie w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niedary, 

gm. Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

7) Nr XLVII/294/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

8) Nr XLVII/295/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

9) Nr XLVII/296/2022 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Zawonia na lata 2022-2024; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

10) Nr XLVII/297/2022 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; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

11) Nr XLVII/298/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2023 rok; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

 

http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_02/BIPF58267146C0B28Z/Uchwala_Nr_V_22_2019_w_sprawie_przyjecia_planu_pracy_i_kontroli_Stalych_Komisji_Rady_Gminy_Zawonia_na_2019_rok.pdf


 

12) Nr XLVII/299/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji Rady 

Gminy Zawonia na 2023 rok; 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

w dniu 28.12.2022 r. członkowie Komisji ustalili tematykę kontroli, które będą realizowane  

w 2023 r. Poprosiła zatem o dopisanie w załączniku nr 1 tj. planie pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2023 r. następujących nazw kontroli: 

- I kwartał – Kontrola kosztów oświetlenia drogowego za lata 2020-2022.  

- II kwartał – Kontrola dodatków opałowych przyznanych mieszkańcom. 

- III kwartał – Kontrola działalności i kosztów utrzymania Centrum Inicjatyw Lokalnych  

w Czeszowie. 

- IV kwartał – Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni za lata 2020-2022. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

13) Nr XLVII/300/2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na  

2023 r.; 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

w dniu 28.12.2022 r. członkowie Komisji ustalili tematykę kontroli, które będą realizowane  

w 2023 r. Poprosiła radnych o dopisanie w załączniku nr 1 tj. planie pracy Rady Gminy 

Zawonia na 2023 r. następujących nazw kontroli: 

- I kwartał – Kontrola kosztów oświetlenia drogowego za lata 2020-2022.  

- II kwartał – Kontrola dodatków opałowych przyznanych mieszkańcom. 

- III kwartał – Kontrola działalności i kosztów utrzymania Centrum Inicjatyw Lokalnych  

w Czeszowie. 

- IV kwartał – Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni za lata 2020-2022. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

14) Nr XLVII/301/2022 w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2022 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

15) Nr XLVII/302/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok;  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poprosiła o podjęcie uchwały, a następnie zgłosiła 

autopoprawkę. 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały wraz  

z autopoprawką.  

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

16) Nr XLVII/303/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poprosiła o podjęcie uchwały, a następnie zgłosiła 

autopoprawkę. 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały wraz  

z autopoprawką.  

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie 



 

W trakcie głosowania nad przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką pojawił się problem 

techniczny uniemożliwiający radnym zagłosowanie –  pojawił się komunikat „odrzucono”, a 

następnie urządzenia do głosowania się wygasiły.  Po chwili problem techniczny został 

usunięty. 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła mieszkańcom 

Gminy Zawonia życzenia noworoczne. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 11. i przystąpiła do realizacji punktu 

12.  

 

Ad. 12. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła obrady XLVII 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 04.11.2022 r. do dnia 29.12.2022 r. 

 

Inwestycje  

Prace na inwestycji „Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11  

w zakresie przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz odprowadzenia wody deszczowej” 

nie zostały zakończone dlatego też wydatki przechodzą na kolejny rok, jako wydatki 

niewygasające z końcem roku.   

Remont drogi w Czeszowie ul. Stawowa – dojazd do gruntów rolnych został zakończony  

w terminie. W terminie również zakończył się remont drogi w Miłonowicach.  

W 3 – m  przetargu na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Zawonia” złożono ofertę, która umożliwi nam podpisanie umowy. Jedyną firmą, która 

zgłosiła się do przetargu jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S. A.  

z Wrocławia oferując wykonanie tego zadania w kwocie 2 362 132,80 zł.  

Przypominam, że zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia w 2022 r.” 

przewiduje budowę nowego oświetlenia w Zawoni - Zacisze, Czachowo, Głuchów Dolny, 

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

Ustawa o dystrybucji węgla i zakupu go przez osoby uprawnione dopuszczała realizację tego 

zadania zamiast gminy przez przedsiębiorców. Dlatego też w celu uniknięcia problemów 

powstających na linii gmina – przedsiębiorstwo realizujące de facto to zadanie, jako gmina 

odstąpiliśmy od podpisania umowy, a w naszym miejscu przystąpił i realizował to zadanie Pan 

Michał Łopyta z PPHU Michał Łopyta. Przez cały czas wspólnie z panem Michałem i jego 

pracownikami podejmowaliśmy decyzje i rozwiązywaliśmy problemy pojawiające się  

z odbiorem węgla. Obecnie wszyscy mieszkańcy, którzy chcieli otrzymać węgiel w tym roku 

go otrzymali. Tak więc plotki i opisywane sytuacje na forach o węglu kolumbijskim, braku 

węgla, braku współpracy pomiędzy mną a hurtownią  były i są nieprawdą i oszczerstwami, 

które ,,mają na celu wprowadzenie mieszkańców gminy w błąd. Co niestety nastąpiło i wiele 

osób nie złożyło wniosków. Węgiel, który hurtownia dystrybuuje jest z polskiej kopalni Marcel 

ze spółki PGG, bardzo dobrej jakości o czym przekonali się mieszkańcy i składają kolejne 

wnioski o zakup węgla w przyszłym roku. Przypominam, że wnioski te należy składać  

w hurtowni Pana Michała Łopyty, a nie w urzędzie gminy.     

Ta sytuacja, jak i inne, pokazuje tylko jakie fałszywe informacje mieszkańcy mogą przeczytać 

na hejtujących gminę stronach, a jaka jest rzeczywistość.  

W czwartek przedświąteczny razem z pracownikami urzędu gminy w siedzibie Dolnośląskiej 

Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu uczestniczyliśmy w konsultacjach związanych  

z przebudową drogi nr 340 w Zawonia i poza Zawonią. Przedstawiono nam projekt zmian na 

ul. Trzebnickiej i Oleśnickiej gdzie zaproponowano wykonanie chodników prowadzących do 

sklepów znajdujących się wylotach miejscowości, czyli do Dino ciąg dalszy chodnika po obu 

stronach ul. Oleśnickiej i do Biedronki po prawej stronie drogi, czyli od świateł do  

ul. Swobodnej. Rozwiązanie to bardzo wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i rozwój 

miejscowości. Ponadto za Zawonią aż do Łuczyny zostanie wykonana ścieżka rowerowa 

ułatwiająca komunikację pomiędzy gminami. Będzie to bardzo duża inwestycja na terenie 

naszej gminy, ale z pewnością przyniesie nam wiele korzyści i to nie tylko mieszkańcom samej 

miejscowości Zawonia. 



 

Wydarzenia  

Serdecznie dziękuję za wszystkie świąteczne inicjatywy podjęte przez Gminny Ośrodek 

Kultury. Były to m.in. jarmark, koncert kolęd, zajęcia w świetlicach. Dziękuję za zaproszenia 

na wigilijne spotkania, w których uczestniczyłam. Zawsze są one dla mnie ogromną radością  

i wsparciem. Chciałabym zachęcić Państwa radnych, ale też i mieszkańców, do czynnego 

włączenia się w pomoc obu sztabom WOŚP, które zawiązały się w naszej gminie. WOŚP  

w przyszłym roku będzie grała 29 stycznia w CIL w Czeszowie i GOK w Zawoni.  

  

 


