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  PROTOKÓŁ NR XXVII/21 

z XXVII sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 27 maja 2021 r. 

 

XXVII 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 XXVII Zwyczajną Sesję 

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

Wójt, Panią Skarbnik, Sołtysów oraz Mieszkańców Gminy Zawonia. 

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 08.04.2021 r.  

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady. 

7. Odczytanie sprawozdanie finansowego Gminy Zawonia za 2020 rok. 

8. Odczytanie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 r.  

9. Informacja o stanie mienia Gminy Zawonia. 

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Zawonia za 2020 rok. 

11. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zawonia za 2020 

rok i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Zawonia za 2020 rok. 

12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zawonia za 

rok 2020. 

13. Prezentacja Raportu o stanie Gminy Zawonia. 

14. Debata nad Raportem o stanie Gminy Zawonia. 

15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXVII/172/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum      

 zaufania; 

2) Nr XXVII/173/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

 sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 rok; 
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3) Nr XXVII/174/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium                        

z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2020; 

4) Nr XXVII/175/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2020 rok; 

5) Nr XXVII/176/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni; 

6) Nr XXVII/177/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

7) Nr XXVII/178/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                         

Zawonia; 

8) Nr XXVII/179/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Zawonia na lata 2021-2028; 

9) Nr XXVII/180/2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia; 

10) Nr XXVII/181/2021 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zawoni. 

16. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

17. Zamknięcie Sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że w dniu 20.05.2021 r. do Rady 

Gminy Zawonia wpłynął wniosek o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu 

uchwały Nr XXVII/180/2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, iż w związku z wnioskiem 

mieszkańców, wnosi o wycofanie projektu uchwały Nr XXVII/180/2021 w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia. 

Projekt Studium zostanie ponownie wyłożony do wglądu. Po rozpatrzeniu wszystkich 

wniosków i zachowaniu całej procedury, projekt Studium zostanie ponownie przedstawiony do 

uchwalenia. 

Radni przeszli do głosowania nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad ww. projektu 

uchwały. 

Projekt uchwały został wycofany jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, że                         

w   związku z wycofaniem projektu uchwały w sprawie Studium, zmianie ulegnie numeracja 

projektu uchwały w sprawie zmiany nawy Zespołu Szkół w Zawoni z numeru XXVII/181/2021 

na XXVII/180/2021. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że wpłynął wniosek                         

o rozszerzenie porządku obrad sesji o projekt uchwały nr XXVII/181/2021 w sprawie przyjęcia 

w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą:  Program polityki zdrowotnej                

w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18                

w Gminie Zawonia na lata 2021-2023. 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o ww. projekt uchwały 

 

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

Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia złożyła wniosek o nieodczytywania porządku obrad po 

zmianach. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 
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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                                                

08.04.2021 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 08.04.2021 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 

09.04.2021 r. do 27.05.2021 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 21.04. wpłynęła skarga na Kierownika ZP ZOZ w Zawoni, 

- w dniu 22.04. wpłynęło ponaglenie na bezczynność Rady Gminy Zawonia, 

- w dniu 25.04. od mieszkańca Gminy Zawonia wpłynęło wezwanie do zaprzestania naruszania 

dóbr osobistych, 

- w dniu 25.04. wpłynęło ponaglenie na bezczynność Rady Gminy Zawonia, 

- w dniu 08.05. wpłynęła skarga na bezczynność Rady Gminy Zawonia (przekazana do WSA), 

- w dniu 14.05. wpłynęło zgłoszenie mieszkańca Gminy Zawonia do udziału w debacie nad 

raportem o stanie Gminy Zawonia, 

- w dniu 19.05. wpłynęła petycja mieszkańców Gminy Zawonia w sprawie ogłoszenia 

ponownych konsultacji i wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań               

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

- w dniu 20.05. wpłynęła druga petycja mieszkańców Gminy Zawonia w sprawie ogłoszenia 

ponownych konsultacji i wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań                

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

- w dniu 25.05. wpłynęła lista osób popierających zgłoszenie mieszkańca do debaty nad 

raportem o stanie Gminy Zawonia, 

- w dniu 05.05. wpłynęło pismo z departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego                            

z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. publikowania dokumentów przez 

podmioty publiczne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odczytała pismo z dnia 05.05.2021 r.  

 

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

 

Ad. 6. Informacja Przewodniczących Komisji. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa poinformowała, że 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 r. rozpatrzyła 

sprawozdanie finansowe, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 
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2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o tym sprawozdaniu oraz 

przeanalizowała informację o stanie mienia komunalnego. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia pozytywnie zaopiniowali 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia i sprawozdanie finansowe Gminy 

Zawonia za 2020 rok. 

Na posiedzeniu obecnych było 5 członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 5 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych radna Izabella 

Grzelak poinofmrowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw 

Socjalnych Rady Gminy Zawonia na posiedzeniu w dniu 20.05.2021 r. dokonała analizy 

danych i informacji ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 

rok oraz zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Zawonia za 2020 rok. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy 

Zawonia  pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia 

i sprawozdanie finansowe Gminy Zawonia za 2020 rok. 

Na posiedzeniu obecnych było 8  członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 8  głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymało się – 0  głosów 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej radny 

Krzysztof Onyśko poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Rady Gminy Zawonia na posiedzeniu w dniu 20.05.2021 r. dokonała analizy 

danych i informacji ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 

rok oraz zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Zawonia za 2020 rok. 

Członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy 

Zawonia  pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia 

i sprawozdanie finansowe Gminy Zawonia za 2020 rok. 

Na posiedzeniu obecnych było 6 członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 6  głosów 

przeciw – 0 głosów  

wstrzymało się – 0 głosów 

 

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 20.05.2021 r. dokonała analizy danych i informacji ze sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 rok oraz zapoznała się ze 

sprawozdaniem finansowym Gminy Zawonia za 2020 rok. 

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy Zawonia  

pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia i 

sprawozdanie finansowe Gminy Zawonia za 2020 rok. 

Na posiedzeniu obecnych było 5 członków komisji. 
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Przebieg głosowania: 

za – 5  głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymało się – 0 głosów 

 

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

 

Ad. 7. Odczytanie sprawozdania finansowego Gminy Zawonia za 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek                              

o nieodczytywanie w całości sprawozdania finansowego Gminy Zawonia za 2020 r. z uwagi na 

to, iż sprawozdanie to było analizowane na wszystkich komisjach Rady Gminy. Uwagi bądź 

wnioski będzie można zgłaszać podczas dyskusji nad uchwałą. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 8. Odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek                              

o nieodczytywanie w całości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 r.                  

z uwagi na to, iż sprawozdanie to było analizowane na wszystkich komisjach Rady Gminy. 

Uwagi bądź wnioski będzie można zgłaszać podczas dyskusji nad uchwałą. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 9. Informacja o stanie mienia Gminy Zawonia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek                                

o nieodczytywanie Informacji o stanie mienia Gminy Zawonia z uwagi na to, iż informacja ta 

była analizowana na wszystkich komisjach Rady Gminy. Uwagi bądź wnioski będzie można 

zgłaszać podczas dyskusji nad uchwałą. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka odczytała Uchwałę                           

Nr XV/46/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

23.04.2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zawonia sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2020. Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną o ww. sprawozdaniu 

 

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

11.  

 

Ad. 11. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zawonia za 

2020 rok i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zawonia za 2020 rok. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa odczytała opinię 

Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zawonia za 2020 r. o następującej treści: 
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„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 r. rozpatrzyła 

sprawozdanie Wójta Gminy Zawonia z wykonania budżetu Gminy Zawonia  za 2020 rok wraz 

ze sprawozdaniem finansowym Gminy Zawonia za rok 2020, a także wysłuchała ustnych 

wyjaśnień Wójta Gminy Zawonia, a następnie stwierdziła, co następuje: 

1. Uchwalony przez Radę Gminy Zawonia budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 

przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.379.712,80 zł, dochody wykonano  

w kwocie 39.950.285,72 zł, co stanowiło 109,81% planu, w tym planowane dochody 

bieżące na kwotę 35.175.294,94 zł, wykonano w kwocie 35.377.413,03 zł co stanowi  

100,57% oraz planowane dochody majątkowe w wysokości 1.204.417,86 zł wykonano 

na kwotę 4.572.872,69 zł co stanowi 379,67%. 

2. Uchwalony przez Radę Gminy Zawonia plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 35.339.412,80 zł. Wydatki zrealizowano  

w kwocie 29.969.821,03 zł, co stanowi 84,81%  planu.  

W budżecie Gminy wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.559.642,14 zł.  

Wydatkowano kwotę 1.789.771,13 zł, co stanowi 50,28% planowanych wydatków 

majątkowych. 

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 31.779.770,66 zł, zrealizowano 

wydatki  

w kwocie 28.180.049,90 zł, co stanowi 88,67% planu.  

3. Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 9.980.464,69 zł, przy planowanej 

nadwyżce w wysokości 1.040.300,00 zł.  

4. W 2020 roku Gmina Zawonia wykupiła obligacje komunalne w kwocie 990.000,00 zł 

oraz spłaciła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu w kwocie 50.300,00 zł. 

5. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2020 r. wynosi 2.657.400,00 zł, co w stosunku do 

wykonanych dochodów stanowi 6,65 %. 

6. Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do 

wdania pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Zawonia za 2020 rok  

i wystąpienia do Rady Gminy Zawonia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Zawonia.” 

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

12.  

 

Ad. 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zawonia 

za rok 2020. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa odczytała Uchwałę 

Nr XV/72/2021 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z  dnia 

18.05.2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zawonia za rok 2020. Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o ww. wniosku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 12. i przystąpiła do realizacji punktu 

13.  

 

Ad. 13. Prezentacja Raportu o stanie Gminy. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła Raport o stanie Gminy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 13. i przystąpiła do realizacji punktu 

14.  

 

Ad. 14. Debata nad Raportem o stanie Gminy.                  

Radna Aneta Jasińska-Madra podziękowała Wójtowi Gminy Zawonia za inwestycje i zadania 

zrealizowane w 2020 r., m.in. za budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, budowę                           

i modernizację infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej, modernizację stacji 

uzdatniania wody i sieci wodociągowej, realizację funduszów sołeckich. 

Radna Jolanta Wojtala podziękowała za stypendia dla uzdolnionych uczniów. 

Mieszkaniec, który zgłosił swój udział w debacie powiedział, że chce wziąć udział w debacie a 

nie w rozmowie radnych z Wójtem. 

Następnie między Przewodniczącą Rady Gminy a mieszkańcem wywiązała się dyskusja na 

temat udziału w debacie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że do debaty nad Raportem o stanie 

Gminy zgłosił się 1 mieszkaniec. Nie został dopuszczony do debaty ze wględu na niespełnienie 

wymogów formalnych. 

Mieszkaniec zapytał jakich wymogów nie spełnił? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że mieszkaniec nie przedstawił listy 

poparcia mieszkańców Gminy Zawonia. 

Mieszkaniec powiedziął, że ustawa nie mówi o mieszkańcach. Ustawa mówi o 20 osobach. 

Mieszkaniec zapytał jak radni będą głosować nad wotum zaufania bez przeprowadenia debaty 

w ustawowym trybie? 

Przewodnicząca odpowiedziała, że to będzie problemem radnych. 

Mieszkaniec poprosił o podanie podstawy prawnej niedopuszczenia do debaty? 

Przewodnicząca powiedziała, że jest to art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym. Lista 

poparcia ma być udzielona przez mieszkańców.  

Mieszkaniec zapytał, gdzie w podstawie prawnej jest to zapisane? 

Wójt Gminy Zawonia odczytała art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Mieszkaniec Gminy powiedział, że złożył listę poparcia z podpisami 25 osób zgodnie z art. 

22aa ust. 7 ppkt 1. Nastęnie zapytał Przewodniczącą Rady Gminy skąd wie, że osoby które 

podpisały listę poparcia nie są mieszkańcami Gminy, chociaż nie mają takiego obowiązku 

ustawowego? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że jej zdaniem nie byłoby fair wobec 

mieszkańców Gminy, żeby poparcia do udziału w debacie udzielały osoby mieszkajace poza 

gminą Zawonia. 

Mieszkaniec Gminy zapytał Przewodniczącą Rady Gminy czy ma świadomość, że popełnia 

przestępstwo urzędnicze z art. 231 kodeksu karnego? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie ma takiej świadomości. 

Mieszkaniec Gminy powiedział, że poinformował Przewodniczącą o tym publicznie, więc jest 

już tego świadoma. 

Radna Izabella Grzelak powiedziała, że wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 

3.559.642,14 zł, a zrealizowano  je tylko w 50%. 

Skarbnik Gminy Zawonia odpowiedziała, że wiąże się z niezrealizowaniem wszystkich 

wydatków, np. remont pałacu w Głuchowie Dolnym, czy nieskorzystanie przez Starostwo 

Powiatowe z kwoty 400.000,00 zł na budowę chodników na terenie Gminy. Część inwestycji 

wykonana została również w niższej cenie np. na zakup samochodu dla Zespołu Szkół                           

w Zawoni do przewozu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, a wydatek 

z budżetu Gminy wyniósł 54.319,00 zł. 

Radna Katarzyna Grech zapytała ilu mieszkańców jest w Trzemszach? 



projekt 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że 9 osób. Dane pokazane w raporcie są danymi 

pozyskanymi z meldunków i te dane nie są takie same jak w GUSie. 

Radna Katarzyna Grech zapytała do którego roku będzie realizowany program usuwania 

azbestu? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że uzyskanie doinansowania z tego programu będzie 

możliwe do 2032 r.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska daje jednak coraz mniejsze 

dotacje na usuwanie azbestu.  

Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała czy Gmina posiada informację ile jest jeszcze 

budynków, na których znajduje się azbest? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że policzone są wszystkie dachy. Co roku zmniejsza się  

ilość azbestu. Wniosek składa się do września, ponieważ w projekcie budżetu trzeba 

zabezpieczyć środki na to zadanie.  

Radny Krzysztof Onyśko zapytał czy jest planowane wykonanie elewacji świetlicy w 

Pęciszowie? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że dokumentacja jest uzgadniana z Konserwatorem 

Zabytków. W tym roku planowane jest wykonanie tej elewacji i zadbanie o budynek 

gospodarczy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że mieszkaniec biorący udział w debacie 

ma być reprezentantem mieszkanców gminy, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy mogą wziąć 

w niej udział. Ilośc podpisów koniecznych do zebrania jest zależna od ilości mieszkańców. Jak 

sam mieszkaniec przyznał nie są to mieszkańcy Gminy Zawonia. Debata nad Raportem o stanie 

Gminy to czas podsumowań roku ubiegłego. Był to trudny rok z powodu pandemii, ale Gmina 

Zawonia wyszła z niego obronną ręką. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia 

podziękowała wszystkim jednsotkom organizacyjnym, pracownikom, zarządzającym, Pani 

Wójt, Pani Skarbnik oraz radnym i sołtysom. Wszyscy wykazali się umiejętnością 

wykonywania zadań w nowej rzeczywistosci, a także dużą odwagą. Przewodnicząca Rady 

Gminy Zawonia powiedziała, że sesje Rady odbywały się regularnie, a także spotykała się                     

w koniecznym reżimie sanitarnym z mieszkańcami i sołtysami w czasie dyżurów. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 14. i przystąpiła do realizacji punktu 

15.  

 

Ad. 15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXVII/172/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XXVII/173/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 rok; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XXVII/174/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium                        

z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2020; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XXVII/175/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2020 rok; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

 



projekt 

5) Nr XXVII/176/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

6) Nr XXVII/177/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

Skarnbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

7) Nr XXVII/178/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                         

Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

8) Nr XXVII/179/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zawonia na 

lata 2021-2028; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poprosiła o poprawienie na stronie 4 załącznika do 

projektu uchwały w pierwszym zdaniu z treści: „w Prusicach“ na treść: „w Zawoni“. Omyłka 

pisarska wynika z faktu, iż obecna Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawoni pracowała w Prusicach. 

Autopoprawkę podjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

9) Nr XXVII/180/2021 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zawoni; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta omówiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

10) XXVII/181/2021 w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej 

pod nazwą:  Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami 

brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wertsa zgłosiła autopoprawkę w punkcie  III. 1 Populacja 

docelowa polegającą na wykreśleniu w drugiej linijce zapisu: „na pobyt stały i czasowy” oraz 

poprawieniu zapisu w ostatnim akapicie na treść” „W ramach Programu polityki zdrowotnej 

prowadzone będą również działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki raka 

szyjki macicy oraz zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, skierowane do 

szczepionych dziewczynek oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.” 

Ponadto Wójt Gminy Zawonia zglosila autopoprawkę w punkcie IV.2 Warunki realizacji 

programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych  

polegającą na wykreśleniu  w pierwszym zdaniu słowa „szczepionką” oraz dopisanie w punkcie 

VII Bibliografia do punktu 1) tj. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym                 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 694). 

Autopoprawkę podjęto jednoglośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednoglośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 15. i przystąpiła do realizacji punktu 

16.  

 

Ad. 16. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Katarzyna Grech zapytała czy do Studium będzie można składać nowe wnioski? 

 



projekt 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że Studium zostanie ponownie wyłożone, a następnie 

zostanie wyznaczony termin debaty publicznej. Jest możliwość złożenia wniosków, ale trzeba 

będzie się obracać w bilansie terenów, który już jest. 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa zapytała o drogę przy ul. Radosnej. 

Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała czy  jest już decyzja na temat połączeń Czeszów-

Zawonia? 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że rozmawiała z PKSem Wołów i uzyskała informację, 

że jeśli od września rodzice zadeklarują, że dzieci będą jeździć, to będzie więcej kursów. 

Prowadzone sa rozmowy z firmą na temat realizowania trasy Czeszów-Zawonia i Złotów-

Zawonia. 

Radna Aneta Jasińska-Madra poinformowała, że 22.04 obchodzony był Dzień Ziemi. 

Podziękowała Wójtowi Gminy Zawonia za czynny udziął w tej akcji. 

Radna Katarzyna Grech poinformowała, że mieszkańcy Głuchowa Dolnego również brali 

udział w akcji sprzątania. 

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że otrzymała informację, iż toaleta znajdująca się 

na Zielonej Strefie Aktywności nie zawsze jest czynna. 

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że jeżeli nie ma opiekuna, to toaleta jest zamknięta. Toaleta 

będzie czynna, gdy będzie czynna wypożyczalnia i będzie opiekun. 

Radna Aneta Jasinska-Madra poinformowała, że na drodze gminnej na u. Kasztanowej                         

w Czeszowie jest dziura i cały czas się powiększa. 

Radna Izabella Grzelak zapytała czy Wójt Gminy rozmawiała z Polbusem na temat kursów                    

z Rzędziszowic? Następnie złożyła podziękowania dla Kierownika ZP ZOZ w Zawoni za 

sprawne przeprowadzanie szczepień. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia złożyła życzenia z okazji Dnia Samorządowca. 

Wójt Gminy Zawonia przedstawiła krótką prezentację wspominającą ubiegłoroczną galę                        

z okazji 30-lecia istnienia samorządu terytorialnego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 16. i przystąpiła do realizacji punktu 

17.  

 

Ad. 17. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXVII 

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               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zawonia  

od dnia 9 kwietnia do dnia 27 maja 2021r. 

 

Inwestycje 

16 kwietnia ukazał się przetarg w trybie podstawowym na zadanie pn. „Przebudowa Sali 

wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni”. 

Otwarcie ofert nastapiło 7 maja i w wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, którym została 

firma “LITWINIAK” Usługi Drogowe i Budowlane Ewa, Krzysztof i Rafał Litwiniak s.c. z Syców 

– Wioska. Kwota przetargowa to 837 765 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 listopada br. 

Zaplanowane prace obejmują generalny remont sali polegający na wyposażenie jej m.in.                             

w instalację klimatyzacji, przebudowę toalet oraz przyległych pomieszczeń, a także wejścia 

głównego i bocznego. 

W dniu 4 maja zostało po raz pierwszy ogłoszone postępowanie podstawowe na „Remont budynku 

pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11”. Niestety żadna firma nie złożyła oferty dlatego w dniu 

25 maja ponowiono postępowanie z terminem składania ofert do 10 czerwca.  

19 maja ogłoszono postępowanie podstawowe pn. “Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej  

w Czeszowie na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego”. Oferty można złożyć do                    

3 czerwca. Prace remontowe obejmą łazienkę przy salach przedszkolnych i dostosowanie jej do 

potrzeb małych dzieci.   

24 maja ukazało się zapytanie ofertowe na remont cząstkowy mieszkanką minerlano - bitumiczną 

dróg gminnych. Termin wykonania prac wyznaczono na 16 lipca br.  

24 maja ukazało się również zapytanie ofertowe na koszenie pasa drogowego dróg gminnych. 

Oferta zobowiązuje do 3-krotnego koszenia pasa drogwego. Pierwszy termin wyznaczono na 

30.06, drugi na 30.08, a trzeci na 15.10 br. 

 

Sprawy bieżące 

Trwają obecnie  prace związane z wycinką drzew i krzewów na poboczach dróg. W ubiegłym roku 

wycięliśmy pobocza na drodze Sucha Wielka – Budczyce, w tym roku jest to trasa Tarnowiec – 

Cielętniki. Przygotowujemy zapytanie ofertowe na doziarnianie i utwardzenie dróg gruntowych.  

Trwa Narodowy Spis Powszechny, który jest obowiązkowy i za brak udziału w spisie grozi kara 

finansowa. Na stronach internetowych gminy publikujemy linki do samospisu przez internet do 



czego zachęcam. Drugą możliwością jest rozmowa przez telefon z rachmistrzem, ale 

najważniejszą rzeczą jest informacja, że rachmistrzowie nie chodzą po domach. Bardzo proszę                 

o przekazanie tej informacji jak największej liczbie znajomych, sąsiadów i mieszkańców aby 

uniknąć problemów z niepożądanymi osobami w naszych domach.  

Proszę o przekazanie mieszkańcom na zebraniach, i zwrócenie uwagi na plakaty na tablicach 

ogłoszeniowych, że z programu „Czyste Powietrze” zakup pieca na ekogroszek będzie możliwy 

tylko do końca bieżącego roku w ramach dofinansowania.  

 

Dziękuję za uwagę.  

 

 

 


