PROTOKÓŁ NR XXVI/21
z XXVI sesji Rady Gminy Zawonia
odbytej w dniu 08 kwietnia 2021 r.
XXVI 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 XXVI Zwyczajną Sesję Rady
Gminy Zawonia. Przewodnicząca powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Panią Wójt
oraz Panią Skarbnik.
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 10 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Nieobecni radni: Jarosław Jerdonek, Joanna Kaleńczuk, Marek Michałowski, 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 protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 25 lutego 2021 r.
4. Informacja Wójta Gminy Zawonia.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Nr XXVI/165/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok;
2) Nr XXVI/166/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia;
3) Nr XXVI/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas
określony 10 lat w trybie bezprzetargowym świetlicy wiejskiej zlokalizowanej
w miejscowości Cielętniki;
4) Nr XXVI/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas
określony 10 lat w trybie bezprzetargowym świetlicy wiejskiej zlokalizowanej
w miejscowości Czeszów;
5) Nr XXVI/169/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas
określony 10 lat w trybie bezprzetargowym świetlicy wiejskiej zlokalizowanej
w miejscowości Złotów;
6) Nr XXVI/170/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2020 Rady Gminy
Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu

i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata
2021-2027;
7) Nr XXVI/171/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia
w 2021 r.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie radni przeszli do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji.
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
25 lutego 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 25.02.2021 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
26.02.2021 r. do 08.04.2021 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 wpłynęły następujące pisma:
- w dniu 26.02. wpłynęło roczne sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawoni za 2020 rok;
- w dniu 22.03. wpłynęło sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała,
że dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z wymogami statutu. W związku z tym, iż wpis na
profilu facebookowym zatytułowanym „Echo Zawoni“, wynikający w ocenie Przewodniczącej
Rady Gminy Zawonia z niewiedzy i nieznajomości aktualnych przepisów przez piszącego,
mógł wprowadzić w błąd innych mieszkańców Gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy
o dostępności cyfrowej, wszystkie dokumenty publikowane przez podmiot publiczny muszą
być dostępne cyfrowo. Nie jest wskazane zamieszczanie skanów dokumentów. Skanowany plik
pdf to zestaw obrazków, które nie mogą być odczytane przez czytniki ekranów, z których
korzystają osoby niewidome i niedowidzące. Powyższy przepis dotyczy wszystkich
dokumentów, nie tylko zawiadomień o sesji, komisjach czy projektów uchwał. Każdy
dokument opublikowany w BIP jest dokumentem urzędowym. Oskarżanie Przewodniczącej
Rady Gminy w swoich bezpodstawnych dywagacjach o nonszalancję i brak powagi jest

nadużyciem i w ocenie Przewodniczącej celowym sianiem fermentu w gminie. Dokumenty
z podpisem odręcznym znajdują się u pracownika obsługującego Radę Gminy i w każdej chwili
mogą zostać udostępnione zainteresowanym.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła
pracownikom Ośrodka Zdrowia w Zawoni życzenia z okazji Święta Pracownika Służby
Zdrowia. Następnie podziękowała Kierownikowi Ośrodka Zdrowia oraz jego pracownikom za
bardzo sprawne przeprowadzanie akcji szczepień przeciwko COVID-19.
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 5. i przeszła do punktu 6.
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Nr XXVI/165/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok;
Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta omówiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
2) Nr XXVI/166/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia;
Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
3) Nr XXVI/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas
określony 10 lat w trybie bezprzetargowym świetlicy wiejskiej zlokalizowanej
w miejscowości Cielętniki;
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały, a następnie poprosiła
o pozytywne zaopiniowanie pozostałych dwóch projektów uchwał dotyczących dzierżawy
świetlic wiejskich.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
4) Nr XXVI/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas
określony 10 lat w trybie bezprzetargowym świetlicy wiejskiej zlokalizowanej
w miejscowości Czeszów;
Uchwałę podjęto jednogłośnie
5) Nr XXVI/169/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas
określony 10 lat w trybie bezprzetargowym świetlicy wiejskiej zlokalizowanej
w miejscowości Złotów;
Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała czy przewiduje się zmianę przeznaczenia świetlicy
w Złotowie? W projekcie uchwały jest zapis o treści: „w jej części wykorzystywanej
dotychczas na potrzeby świetlicy wiejskiej w Złotowie.”
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że świetlice w Cielętnikach oraz
w Czeszowie są nowymi budynkami. W Złotowie tylko część budynku jest dzierżawiona, jest
to część wykorzystywana na potrzeby świetlicy wiejskiej. Pozostała część budynku jest
wykorzystywana na inne cele i nie będzie dzierżawiona.
Uchwałę podjęto jednogłośnie

6) Nr XXVI/170/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2020 Rady Gminy
Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata
2021-2027;
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
7) Nr XXVI/171/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia
w 2021 r.
Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.
Radny Zdzisław Marszałek poruszył temat bezdomnych kotów w Czeszowie.
Następnie odbyła się dyskusja na temat czipowania psów.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 6. i przystąpiła do realizacji punktu 7.
Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie wnieśli dyskusji.
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 XXVI
Sesji Rady Gminy Zawonia. Imienne wykazy głosowań radnych znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce „Imienne wykazy głosowań na Sesjach Rady Gminy
Zawonia“.
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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zawonia
od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 8 kwietnia 2021 r.
Inwestycje
W urzędzie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na remont pałacu w Głuchowie
Dolnym, remont pomieszczeń oraz sali widowiskowej w starym Gminnym Ośrodku Kultury
przy ul. Trzebnickiej 11.
24 marca został złożony wniosek w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2021-2025 o dofinansowanie remontu sali widowiskowej i przyległych pomieszczeń w starym
GOK-u w ramach modułu I programu na zadanie utworzenia i wyposażenia Klubu „Seniora+”.
Klub Seniora będzie działał po zakończeniu prac remontowych, czyli od przyszłego roku, gdyż
do końca roku planujemy przeprowadzić prace remontowe. Zaplanowane prace będą wiązały
się z generalnym remontem sali polegającym na wyposażeniu jej m.in. w instalację
klimatyzacji, przebudową toalet oraz przyległych pomieszczeń, a także wejścia głównego
i wejść przy wejściu do budynku urzędu.
Kończą się prace w remontowanej części biblioteki GOK i GOPSu, wydłużenie prac miało
związek z opóźnieniem wykonania gotowych schodów przez producenta oraz pracami
dodatkowymi, które wynikły w trakcie remontu.
Od 6 kwietnia trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej
Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - Etap I. Jak
Państwa informowałam podczas ostatnich sesji, nasza gmina jest wśród 38 gmin, które są
w programie opracowania tzw. SUMPu - dokumentu, który w swoim założeniu będzie służył:
• zapewnieniu wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają
dostęp do celów podróży i usług,
• poprawie stanu bezpieczeństwa,
• przyczynianiu się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
• poprawie wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
• pozytywnemu wpływowi na atrakcyjność i jakość środowiska z korzyścią dla
mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.
W ramach tego etapu konsultacji możliwe byłoby rozbudowanie wiedzy dotyczącej również:
negatywnego oddziaływania transportu na mieszkańców i priorytetowych zadań doradczych.
Osoby chętne do udziału w konsulatcja on-line proszone są o wysyłanie swoich zgłoszeń na
adres podany na stronie internetowej Gminy czy plakatach. Konsultacje rozpoczną się od
19 kwietnia.
Jest to ważne dla rozwoju naszej Gminy, dla przyszłości naszej i naszych dzieci, weźmy
aktywnie udział w tworzeniu Planu Mobilności Obszaru Wrocławia.

Narodowy Spis Powszechny
Od 01 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny. Na stronach Gminy, na facebooku i na
portalach sołectw informujemy, jak dokonać tzw. samospisu. Narodowy Spis Powszechny to
nasz obywatelski obowiązek, który będzie trwał do 30 września. Od 04 maja prace rozpoczną
rachmistrzowie. Ze względu na pandemię, bardzo proszę wszystkich o dokonanie samospisu
poprzez aplikację lub stronę internetową. Jest to najbezpieczniejsza forma realizacji tego
zadania w dobie pandemii. Niedokonanie samospisu, może wiązać się z karami finansowymi.
Z powodu pandemii nie będą odczytywane także stany wodomierzy przez konserwatorów. Do
pracownika urzędu można zgłaszać stan licznika, a faktura zostanie wysłana pocztą.
Sprawy bieżące
W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Przyłączam się do
wypowiedzi Pani Przewodniczącej i składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za
pracę naszych ośrodków zdrowia i zaangażowanie w akcję szczepień mieszkańców, która
przebiega sprawnie, jest doskonale przemyślana i zorganizowana, a jedyne ograniczenia
wynikają z dostępności szczepionek.
Dziękuję za uwagę.

