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PROTOKÓŁ NR XXXVI/22 

z XXXVI sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 31 marca 2022 r. 

 

XXXVI 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 XXXVI Zwyczajną Sesję 

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

Wójt, Panią Skarbnik, sołtysów 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: Jarosław Jerdonek, Joanna Kaleńczuk, 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 24 lutego 2022 r.  

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXVI/241/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia 

w 2022 r.; 

2) Nr XXXVI/242/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niedary; 

3) Nr XXXVI/243/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów  Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022. 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców. 

9.  Zamknięcie obrad sesji. 
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Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że w dniu 30.03.2022 r. 

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

projekty uchwał: 

1) Nr XXXVI/244/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

2) Nr XXXVI/245/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

3) Nr XXXVI/246/2022 w sprawie wyrażenia woli powołania i przystąpienia Gminy 

Zawonia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kocie Góry”; 

4) Nr XXXVI/247/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego 

handlu na wyznaczonych miejscach. 

 

Radni przeszli do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o następujące projekty 

uchwał: 

1) Nr XXXVI/244/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie 

 

2) Nr XXXVI/245/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie 

 

3) Nr XXXVI/246/2022 w sprawie wyrażenia woli powołania i przystąpienia Gminy 

Zawonia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kocie Góry”; 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie 

 

4) Nr XXXVI/247/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego 

handlu na wyznaczonych miejscach. 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie 

 

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 odbytej w dniu 24 lutego 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 24.02.2022 r. 
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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 

25 lutego 2022 r. do 31 marca 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 Zawonia wpłynęły następujące pisma: 

- w dniu 25.02. wpłynęła skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXI/199/2021 

Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r.  w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia. Skarga została przekazana do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu; 

- w dniu 25.02. wpłynęło roczne sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zawoni za 2021 r.; 

- w dniu 21.03. wpłynęło pismo od Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. 

 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXVI/241/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia 

w 2022 r.; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że jest to projekt uchwały 

podejmowany corocznie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XXXVI/242/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niedary; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że na poprzedniej sesji został 

wycofany projet uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla całej miejscowości Niedary. Z kolei ten projekt uchwały 

wiąże się tylko z fragmentem części Niedar, który zarówno w starym jaki i w nowym studium 

ma takie samo przeznaczenie – na cele mieszkaniowe.  

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa zapytała, czy nie można zaczekać na zakończenie sprawy ze 

studium? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że właściciel tego terenu złożył 

wniosek, który musi być procedowany. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 
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3) Nr XXXVI/243/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że w dniu 16.12.2021 r. podjęty został 

gminny program profilaktyki na 2022 r. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 

17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, 

programy profilaktyki uchwalone przed dniem 01 stycznia 2022 r. zachowują moc do dnia 

31.03.2022 r. Zgodnie z tą ustawą konieczne jest podjęcie nowego projektu uchwały. Program 

został zmodyfikowany m.in. o zapisy dotyczące uzależnień. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XXXVI/244/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Radna Aneta Jasińska-Madra odniosła się do kwoty 60.000,00 zł przeznaczonej na 

porządkowanie terenu w Złotowie. Radna zapytała, jaki teren będzie porządkowany? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że porządkowany będzie teren, na 

którym znajduje się boisko sportowe. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

5) Nr XXXVI/245/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

6) Nr XXXVI/246/2022 w sprawie wyrażenia woli powołania i przystąpienia Gminy 

Zawonia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kocie Góry”; 

Uchwałę podjęto większością głosów  

(10 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się) 

 

7) Nr XXXVI/247/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego 

handlu na wyznaczonych miejscach. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  

Radna Izabella Grzelak poinformowała, że na dzień 30.03.2022 r. w szkole w Zawoni uczy się 

17 dzieci z Ukrainy (5 dzieci w oddziale przedszkolnym, 12 dzieci w klasach I-VIII). W ramach 

wolontariatu Pani z Ukrainy będzie prowadzić zajęcia psychologiczne z tymi dziećmi. Z kolei 

w szkole w Czeszowie uczy się 13 dzieci z Ukrainy (7 dzieci w oddziale przedszkolnym, 

6 dzieci w klasach I-VIII). 
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Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała, czy są już realizowane wnioski składane w ramach 

dodatku osłonowego? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że zadanie to realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Radny Krzysztof Onyśko poprosił, aby Wójt Gminy Zawonia wyjaśniła mieszkańcom, jak 

wygląda sprawa deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

uchodźców z Ukrainy? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że osoby, które przyjęły uchodźców 

z Ukrainy nie muszą zwiększać w deklaracji ilości osób przebywajacych w gospodarstwie 

domowym. Na konferencji Wojewoda Dolnośląski zawnioskował, aby kwoty te wzięły na 

siebie gminy. W przypadku części osób, które chcą uzyskać kartę stałego pobytu, składane są 

deklaracje na gospodarowanie odpadami. W przypadku osób, które chcą powrócić do Ukrainy 

nie prosimy o złożenie nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na 

ostatniej konferencji rozważano refundację kosztów za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

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

 

Ad. 8. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców. 

Sołtysi nie wnieśli dyskusji. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zwrócił się do Wójta Gminy 

Zawonia. Zapytał dlaczego pomoc psychologiczna będzie udzielana nieodpłatnie i tylko dla 

dzieci? Gmina dostała jako zadanie zlecone zapewnienie pomocy psychologicznej i na to 

zadanie gmina otrzyma środki.  

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że jeżeli Gminny Ośrodek Pomocy Spółecznej złoży 

wniosek o konieczności takiej pomocy psychologicznej dla mieszkańców, to będziemy takiej 

osoby szukać. To Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się uchodźcami. Spotyka się 

co drugi dzień z Kierownikiem GOPS i nie otrzymała informacji o konieczności zapewnienia 

takiej pomocy. 

Mieszkaniec Gminy, który jako pierwszy zabrał głos, powiedział, że zgodnie z art. 32 ust. 3 

specustawy to gmina zapewnia pomoc psychologiczną, a środki na ten cel pochodzą z dotacji 

z budżetu państwa.  

Wójt Gminy Zawonia zapytała, czy jeśli uchodźcy nie wnioskują o pomoc psychologiczną, to 

gmina powinna zatrudnić taką osobę? 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, odpowiedział, że uchodźcy nie 

zgłaszają problemów, a tych problemów wśród uchodźców jest wiele. Następnie odczytał art. 

32 ust. 1, 2 i 3 specustawy.  

Mieszkaniec Gminy, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał radną Izabellę Grzelak, czy 

rodzice dzieci z Ukrainy zgłaszali potrzebę pomocy psychologicznej?   

Radna Izabella Grzelak powiedziała, że Pani z Ukrainy sama zgłosiła się do szkoły w Zawoni 

i zaoferowała swoją pomoc w adaptacji tych dzieci. 

Mieszkaniec Gminy, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał czy Rada Gminy zamierza podjąć 

uchwałę dotyczącą pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym diasporze ukraińskiej, 

która u nas mieszka? 
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Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że jeżeli będzie taka potrzeba to 

zostanie podjęta uchwała.  

Mieszkaniec Gminy, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał czy jest monitorowana w jakiś 

sposób sytuacja osób, które osiadły w naszej gminie uciekając przed wojną i ich potrzeby. Czy 

są jakieś miejsca z informacją o możliwości zatrudnia, oferty zakładów pracy dla tych osób? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej również pomaga znaleźć pracę. 

Mieszkaniec Gminy, który jako pierwszy zabrał głos, powiedzial, że Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej nie ma żadnych adresów ani ofert pracy, bo rozmawiał na ten temat z Kierownikiem 

GOPS i pracownicami. Otrzymał telefon do obywatelki Ukrainy, która prawdopodobnie miała 

pomagać. W rozmowie z nią uzyskał informacje, że w gminie Zawonia nie ma miejsc pracy. 

Wie o tym, ponieważ jeździł i szukał miejsca zatrudnienia dla osoby z pewnym specyficznym 

wykształceniem i zawodem i znalazł tę pracę. Gdyby nie to, że wykorzystał swoje znajomości 

i kontakty, to ta osoba sama by nie znalazła pracy. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał czy w urzędzie jest 

osoba znająca język ukraiński? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie ma takiej osoby. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zwrócił się do radnych Czesława 

Warzechy i Krzysztofa Onyśko. Zapytał radnego Czesława Warzechę, na jakim etapie jest 

kanalizacja, ile jest środków w budżecie na kanalizację, co się z tą kanalizacją dzieje, ile jest 

środków w budżecie na kanalizację w Tarnowcu? 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał radnego Czesława 

Warzechę, czy przygotuje na następną sesję informacje, co z kanalizacją, jakie były wszystkie 

koszty z okresu 5 lat modernizacji oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej. 

Radny Czesław Warzecha potwierdził, że przygotuje taką informację. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał czy w gminie są koła 

gospodyń wiejskich? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że jest koło gospodyń wiejskich 

w Czeszowie.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał czy są to koła wiejskie 

zarejestrowane w trybie ustawowym, czy powołane spontanicznie? Mieszkaniec gminy zapytał 

radną Grzelak, czy w innych sołectwach też są koła gospodyń wiejskich? 

Radna Izabella Grzelak odpowiedziała, że w innych sołectwach nie ma kół gospodyń wiejskich.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał czy jest to koło wiejskie 

zarejestrowane w krajowym rejestrze kół gospodyń wiejskich? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że radni nie mogą sie wypowiadać za 

prezesa koła gospodyń wiejskich w Czeszowie. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał, czy jest w gminie 

regulamin konsultacji? Następnie zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia 

z prośbą o sprawdzenie, czy Rada Gminy taką uchwałę kiedyś podjęła? 

Wójt Gminy Zawonia zapytała jakich konsultacji ma dotyczyć ten regulamin? 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, zapytał dlaczego Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problmów Alkoholowych finansuje, przeznacza środki uzyskane 

w celu prowadzenia swoich ustawowych działań na koncerty organizowane w GOKu?  
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Radna Aneta Jasińska-Madra odpowiedziała, że jest to związane z organizowaniem czasu 

wolnego, propagowaniem właściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos, poprosił radną Anetę Jasińską-

Madra, aby na następną sesję przygotowała informację, które zapisy przepisów prawnych 

pozwalają na wydatkowanie środków na to? 

Radna Aneta Jasińska-Madra odpowiedziała, że nie spełnia poleceń mieszkańca. Zapytała czy 

jest u mieszkańca zatrudniona, że zleca jej coś?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że jest to związane z promowaniem 

bezpiecznego i zdrowego stylu życia, w tym m.in. zdrowia psychicznego poprzez 

organizowanie, finansowanie, dofinansowanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń 

społeczno-kulturalnych adresowanych do mieszkańców Gminy Zawonia, np. pikniki, 

kampanie. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako pierwszy zabrał głos odpowiedział, że przygotuje 

stanowisko, dlaczego jego zdaniem takie wydatki są niedopuszczalne w świetle 

obowiązujących przepisów. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako drugi zabrał głos, powiedział, że 21.03. składał pismo 

jako Przewodniczący Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich“, pismo to 

skierowane było do wszystkich radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, że radni 

otrzymali to pismo. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako drugi zabrał głos, powiedział, że rozmawiał z jedną 

radną i ona nie otrzymała tego pisma. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że w dniu wczorajszym w rozmowie 

z radnymi ustaliła, że radni nie otrzymali tego pisma. Dziś rano pismo to zostało wysłane do 

radnych. W piśmie tym jest zaproszenie do współpracy w ramach Lokalnej Grupy Działania. 

Gmina Zawonia i Gmina Trzebnica wystąpiły z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz 

Trzebnickich“, jest nowy okres programowania. Teraz na terenie powiatu będą 2 Lokalne 

Grupy Działania i środki finansowe będą dzielone na te 2 grupy. Od kilku dni nie ma Pani 

Angeliki i nie potrafi wyjaśnić, dlaczego pismo nie dotarło do radnych.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako drugi zabrał głos powiedział, że dzisiejsza decyzja 

jego zdaniem jest zła. Członkostwo Gminy Zawonia w Lokalnej Grupie Działania „Kraina 

Wzgórz Trzebnickich“ na przestrzeni wszystkich lat było bardzo korzystne. Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Kocich Gór“ na tą chwilę jeszcze nie istnieje. W konkursie 

ogólnokrajowym preferowane będą raczej stowarzyszenia o większych obszarach, większej 

liczbie ludności. Dwa stowarzyszenia bedą musiały ponosić koszty administrowania, a nie 

dostaną one ze względu na to więcej środków. W programie Leader dotację dostaje się 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Większe struktury mają mniejsze koszty utrzymania, 

a mniejsze mają dokładnie takie same koszty.  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że w konkursie krajowym startować będą 

2 stowarzyszenia o porównywalnych szansach.  

Radna Monika Jasik powiedziała, że w przypadku przynależenia do LGD wszystkie gminy 

muszą być spójne terytorialnie. Gmina Trzebnica opuściła LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich“ 

i w związku z tym Gmina Zawonia straciła spójność terytorialna z pozostałymi gminami 
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powiatu trzebnickiego. W związku z tym nie ma możliwości, aby Gmina Zawonia powróciła 

do LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich“. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który jako drugi zabrał głos powiedział, że zgodnie z otrzymaną 

interpretacją z Urzędu Marszałkowskiego i ministerstwa, do końca trwania obecnego okresu 

programowania mieszkańcy gminy, która wystąpiła z LGD, mogą otrzymywać 

dofinansowania. Aktualnie powiat, który scala dane obszary jest taką samą jednostką jak gmina.  

 

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

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXXVI 

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 
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Sprawozdanie Wójta Gminy Zawonia  

od dnia 25.02.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. 

 

Inwestycje  

3 marca ukazał się przetarg nieograniczony na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkół w Zawoni. Składanie ofert zakończy się 1.04.  

18 marca został umieszczony przetarg w trybie podstawowym na zadanie Zakup komputerów 

przenośnych dla Gminy Zawonia w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci           

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Złożono 8 ofert na zakup 118 

laptopów, najtańsza oferta wynosi 250 947 zł, a najwyższa 329 467 zł. Obecnie trwa wyłonienie 

wykonawcy zadania, następnie laptopy będą wydawana przy zawarciu umowy z gminą na ich 

użytkowanie.  

24 marca na sesji sejmiku dolnośląskiego została podjęta uchwała o przyznaniu naszej gminie 

kwoty 128 800 zł na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeszowie.  

W ramach pomocy gminom należącym do Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławska 

otrzymaliśmy 30 000 zł dofinansowania na cele związane z pobytem uchodźców na terenie 

naszej gminy.  

Obecnie na terenie naszej gminy spisanych jest na dzień dzisiejszy 154 uchodźców: 67 osób 

dorosłych i 87 dzieci. Zamieszkują u 50 naszych mieszkańców. Część dzieci zapisana jest też 

do naszych szkół i uczęszcza na lekcje w klasach. Nie ma konieczności na dzień dzisiejszy 

tworzenia dodatkowej klasy złożonej z samych dzieci ukraińskich. W ramach ich wsparcia 

odbywają się dodatkowe lekcje języka polskiego. Część osób, która przyjechała na teren naszej 

gminy do swoich bliskich, którzy już pracowali chce pozostać, stara się o kartę pobytu i podjęła 

pracę w naszych firmach. Dziękuję mieszkańcom oraz przedsiębiorcom za wsparcie jakie 

państwo okazaliście i okazujecie uchodźcom. Za wszelką pomoc materialną przyniesioną do 

GOK lub GOPS, okazaną troskę i życzliwość przybyłym. 

Wydarzenia  

W miesiącu marcu odbył się szereg imprez kulturalnych. Zbliżający się miesiąc to czas świąt 

wielkanocnych i z tej okazji zapraszamy z panią dyrektor GOK na jarmark wielkanocny w dniu 

9 kwietnia w godz. od 9 do 15 w GOK-u w Zawoni. Podczas jarmarku będzie można zakupić 

ozdoby i potrawy świąteczne, posłuchać występu zespołów muzycznych, a dzieci wezmą udział 

w zabawach przygotowanych przez animatorów. Zachęcamy również do uczestniczenia                        

w zajęciach z przygotowania palmy i w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.  

Dziękuję. 

 


