
 

 PROTOKÓŁ NR XXVIII/21 

z XXVIII sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 29 czerwca 2021 r. 

 

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 14.00 w Sali 

Widowisk Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka na podstawie art. 20 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzyła XXVIII Nadzwyczajną Sesję 

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

Zastępcę Wójta 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 12 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować. 

Nieobecni radni: Jan Ciosk, Jarosław Jerdonek, Robert Radota. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, 

że w dniu 24 czerwca 2021 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Zawonia o zwołanie dzisiejszej 

sesji z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXVIII/182/2021 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

2) Nr XXVIII/183/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                         

Zawonia; 

3) Nr XXVIII/184/2021 w sprawie dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawonia; 

4) Nr XXVIII/185/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika                     

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Radni przystąpili do głosowania porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 2. i przystąpiła do realizacji punktu 3.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXVIII/182/2021 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła  projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednoglośnie 

 



 

5) Nr XXVIII/183/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                         

Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednoglośnie 

 

6) Nr XXVIII/184/2021 w sprawie dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawonia; 

Uchwałę podjęto więszością głosów (11 głosów za, 1 głos wstrzymujacy się) 

 

7) Nr XXVIII/185/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika                     

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

Skarżący powiedział, ze przedmiotem złożonej skargi jest bezczynność Kierownika ZP ZOZ w 

wykonywaniu swoich obowiązków. Zapytał czy w skardze stawiał zarzuty co do jakości 

leczenia? Powiedział, że takich zarzutów nie stawiał. Następnie Skarżący zapytał 

Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kto przygotowywał projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem? 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radna Aneta Jasińska-Madra 

odpowiedziała, że członkowie Komisji. 

Skarżący zapytał, kto w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ma takie zdolności telepatyczne, 

że przenosi cale akapity  z odpowiedzi na skargę skierowaną do WSA przez Kierownika ZP 

ZOZ? Albo jest to stanowisko Komisji albo zostało wklejone z innego stanowiska, czyli nie 

jest to stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja popełniła plagiat nie podając 

źródła.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła Skarżącego, aby nie wysuwał insynuacji. 

Skarżący powiedział, że zwraca się do organu rozpatrującego skargę na bezczynność 

Kierownika jednostki organizacyjnej, który to organ kilkakrotnie pozostaje w bezczynności, 

nie rozpatruje ponagleń. Następnie zapytał czy Komisja nie wzięła pod uwagę, że radni mogą 

zdecydować inaczej? Nie ma alternatywnego projektu uchwały z alternatywnym 

uzasadnieniem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka powiedziała, że jeżeli 

uchwała nie zostanie przyjęta, to Rada będzie szukać innego wyjścia.  

Skarżący zaapelował do radnych, aby oparli swoje wnioskowanie na tym, co przyznała w 

oficjalnym dokumencie  Kierownik ZP ZOZ w Zawoni – że nie udzielała odpowiedzi przez 

wiele miesięcy. 

Następnie między Skarżącym, a Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia wywiązała się dyskusja 

na temat obowiązku konsultowania z mieszkańcami spraw wniesionych pod obrady. 

O godz. 14:22 radna Monika Jasik  opuściła salę obrad. Od tej pory obecnych 11 radnych. 

Między Przewodniczącą Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji, a Skarżącym wywiązała się 

burzliwa dyskusja. 

Skarżący powiedział, że uzasadnienie do projektu uchwały odbiera radnym prawo do 

rozpatrywania tej skargi. Uzasadnienie zawiera zapis, że „…o ewentualnej bezczynności                    

w sprawach o udzielenie informacji publicznej orzekają sądy administracyjne i to te podmioty 

są właściwe do stwierdzania stanu bezczynności.” Skarżący zapytał dlaczego Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji merytorycznie rozpatrywała skargę, wydając merytoryczne orzeczenie? 



 

Powiedział, aby Rada uznała się za podmiot niewłaściwy rzeczowo i aby oddaliła skargę. Albo 

Rada Gminy jest organem właściwym albo nie. Następnie zapytał do czego powołany został 

ZP ZOZ w Zawoni? Skarżący powiedział, że Kierownik poza leczeniem ma również inne 

zadania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że pracę Ośrodka Zdrowia ocenia nie tylko 

jako Przewodnicząca Rady ale również jako pacjent.  

Skarżący zapytał kto odpowiada w ZP ZOZ za obsługę ePUAPu? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że jest to księgowa. Ze względu na małą 

ilość pracowników w ZP ZOZ w Zawoni, księgowa brała czynny udział w szczepieniach. 

Mieszkaniec zapytał Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia czy miała miejsce bezczynność w 

wydaniu i dostępie do informacji publicznej?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie było bezczynności, ponieważ 

Skarżący otrzymał odpowiedź. 

Skarżący powiedział, że we wniosku  zadał pytania odnośnie szczepień, jak są realizowane, jak 

można z nich skorzystać. Na stronie ZP ZOZ nie ma żadnej informacji na temat szczepień. Na 

sesji przy poprzedniej skardze mówił, że ePUAP nie działa, ale radni twierdzili, że wszystko 

jest w porządku. Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zakończyła dyskusję i poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 3. i przystąpiła do realizacji punktu 4. 

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 4. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXVIII 

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 


