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  PROTOKÓŁ NR XXIII/20 

z XXIII sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 26 listopada 2020 r. 

 

XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 14.30 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 XXIII Zwyczajną Sesję Rady 

Gminy Zawonia. Przewodnicząca powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, 

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 poprosiła o zabieranie głosu w kolejności. 

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: Monika Jasik, Jarosław Jerdonek, Zdzisław Marszałek, Robert Radota, Jolanta 

Wojtala. 

 

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 29 października                                     

2020 r. 

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXIII/137/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok; 

2) Nr XXIII/138/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                            

Zawonia; 

3) Nr XXIII/139/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od 

nieruchomości; 

4) Nr XXIII/140/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków                    

transportowych i zwolnień w tym podatku w 2021 roku; 

5) Nr XXIII/141/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 

http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B702D13Z/Uchwala_Nr_XIII_70_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieru
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B702D13Z/Uchwala_Nr_XIII_70_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieru
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B702D13Z/Uchwala_Nr_XIII_70_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieru
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B7C76D0Z/Uchwala_Nr_XIII_71_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_srodk
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B7C76D0Z/Uchwala_Nr_XIII_71_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_srodk
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6) Nr XXIII/142/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu                   

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027; 

7) Nr XXIII/143/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy                  

Zawonia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.; 

8) Nr XXIII/144/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, że w  dniu  

w dniu 23.11.2020 r. wpłynął wniosek mieszkańca Gminy o: 

1) udzielenie głosu przed procedowaniem przez radnych projektu uchwały Nr XXIII/144/2020 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Zawoni, 

2) wprowadzenie do porządku obrad sesji punkt „Wnioski i zapytania sołtysów                                            

i mieszkańców”, 

3)  w przypadku odmowy przez Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia uzupełnienia porządku 

obrad XXIII Sesji, wnoszę o udzielenie mi głosu w sprawach gminy, innych niż skarga. 

 

Ponadto  dniu 24.11.2020 r. wpłynął wniosek  mieszkanki Gminy Zawonia  w sprawie: 

1) wprowadzenia do porządku obrad sesji punktu „Wnioski i zapytania sołtysów                                           

i mieszkańców”, 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zgodnie z punktem pierwszym wniosku                     

z dnia 24.11.2020 r. zostanie udzielony mieszkańcowi głos z uwagi na fakt, iż mieszkaniec jest  

stroną w postępowaniu. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że 

poprosi radnych o przegłosowanie punktu 2 i 3 wniosku mieszkańca Gminy. W związku                         

z pandemią COVID-19 wystosowała apel do mieszkańców o udział w sesji online. 

Wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu „Wnioski  i zapytania sołtysów i mieszkańców” 

byłoby nie w porządku wobec innych mieszkańców. Przewodnicząca Rady Gminy 

poinformowała, iż woli usłyszeć pytanie dlaczego taki punkt nie został wprowadzony do 

porządku obrad, niż pytanie dlaczego naraziła zdrowie lub życie mieszkańców. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zapytała kto z radnych jest za rozszerzeniem 

porządku obrad o punktu „Wnioski  i zapytania sołtysów i mieszkańców”. 

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt „Wnioski i zapytania sołtysów                                             

i mieszkańców” został odrzucony większością głosów (9 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 

się). 

 

Następnie radni przeszli do przyjęcia porządku obrad bez zmian.  

 

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 29.10.2020 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 29.10.2020 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 

ostatniej Sesji Rady Gminy Zawonia do 26 listopada 2020 r. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 4. i przeszła do 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 01.11. wpłynęły 2 wnioski w interesie publicznym (o identycznej treści) złożone przez 

mieszkankę Gminy w sprawie zamieszczenia na oficjalnej stronie Gminy Zawonia formularza 

ułatwiającego mieszkańcom Gminy, zgłoszenia tych mieszkańców, którzy w nieodpowiedni 

sposób spalają (paliwa stałe) w swoim piecu, kotle, kominku lub co gorsza spalają, śmieci, 

najgorszej jakości  paliwa kopalne i mokre drewno, 

- w dniu 4.11. wpłynął wniosek mieszkańca Gminy dotyczący zwołanego posiedzenia Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, na którym rozpatrywana była skarga na działalność Kierownika ZP 

ZOZ w Zawoni, 

- w dniu 8.11. wpłynęło pismo mieszkańca Gminy do radnych z pytaniami dotyczącymi 

uchwały nr XXII/136/2020 w sprawie wystąpienia Gminy Zawonia ze Stowarzyszenia pod 

nazwą „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich”, 

- w dniu 12.11. wpłynęło pismo mieszkańca Gminy w sprawie posiedzenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, na którym rozpatrywana była skarga na działalności Kierownika ZP ZOZ 

w Zawoni, 

- w dniu 12.11. wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej o przesłanie uchwał dotyczących 

warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

ogólnej,  

- w dniu 23.11. wpłynął wniosek mieszkańca Gminy w sprawie udzielenia głosu przed 

procedowaniem przez radnych projektu uchwały Nr XXIII/144/2020 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                         

w Zawoni oraz wprowadzenia do porządku obrad sesji punktu „Wnioski i zapytania sołtysów                    

i mieszkańców”, 

- w dniu 24.11. wpłynął wniosek mieszkanki Gminy o przestrzeganie statutu Gminy Zawonia                  

i wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców”, 

- w dniu 24.11 wpłynęła petycja mieszkanki Gminy Zawonia o zamieszczenie na oficjalnej 

stronie Urzędu Gminy zakładki w temacie smog-niska emisja/ redukcja emisji CO2 i innych 

zanieczyszczeń do powietrza/edukacja/informacja/przeciwdziałania. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 5. i przeszła do punktu 6.  
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Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXIII/137/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok; 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że radnym została przekazana autopoprawka do projektu 

uchwały. Następnie poprosiła o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką. W autopoprawce ujęto 

zmianę funduszu sołeckiego sołectwa Złotów/Trzemsze na 2020 rok. 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały wraz 

z autopoprawką. 

Autopoprawkę podjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XXIII/138/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                            

Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że radnym została przekazana autopoprawka do projektu 

uchwały.  

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały wraz 

z autopoprawką. 

Autopoprawkę podjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XXIII/139/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od 

nieruchomości; 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że projekt uchwały zawiera zmiany w podatku od 

budynków mieszkalnych i powierzchni użytkowej tych budynków – wzrost o 4 grosze, stawki 

podatku od gruntów pozostają bez zmian. Pozostałe stawki ulegną wzrostowi. W projekcie 

uchwały zapisano, że z podatku od nieruchomości zwalnia się również budynki,                            

budowle i grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności leczniczej, z wyjątkiem 

wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Do tej pory z podatku 

od nieruchomości  zwolnione były budynki, budowle i grunty wykorzystywane do zadań                      

w zakresie kultury, ochrony przeciwpożarowej i pomocy społecznej. 

Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała czy do tej pory ZP ZOZ płacił podatek? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że w tym i ubiegłym roku  ZP ZOZ płacił podatek. We 

wcześniejszych latach umarzano podatek, ponieważ ZP ZOZ wykazywał straty finansowe. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 
 

4) Nr XXIII/140/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków                    

transportowych i zwolnień w tym podatku w 2021 roku; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że stawki nie ulegają zmianie.  Jedyne 

zwolnienia w podatku od środków transportowych dotyczą pojazdów służących ochronie 

przeciwpożarowej będących w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 

oraz autobusów służących do przewozu dzieci do szkół. Nastąpiła sprzedaż autobusu, który był 

własnością gminy i dowoził dzieci do szkoły w Zawoni. Obecnie dowóz dzieci do szkoły 

odbywa się 2 autobusami, które zostały wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B702D13Z/Uchwala_Nr_XIII_70_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieru
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B702D13Z/Uchwala_Nr_XIII_70_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieru
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B702D13Z/Uchwala_Nr_XIII_70_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieru
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B7C76D0Z/Uchwala_Nr_XIII_71_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_srodk
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF599F54B7C76D0Z/Uchwala_Nr_XIII_71_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_22_listopada_2019_r._w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_srodk
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5) Nr XXIII/141/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wzrasta do 25 zł za osobę. Nowa stawka będzie obowiązywała od nowego roku.  

Po przetargu okazało się, że aby pokryć kwotę, która będzie wydatkowana w przyszłym roku 

za odbiór odpadów, stawka musiałaby wynosić 27 zł za osobę. Przy zaproponowanej stawce                 

w wysokości 25 zł za osobę, w budżecie Gminy braknie ok. 121.000,00 zł na pokrycie 

całkowitych wydatków za odbiór odpadów komunalnych. 

Radna Aneta Jasińska-Madra poinformowała, iż przeprowadziła wśród mieszkańców 

Czeszowa ankietę dotyczącą projektu tej uchwały. Następnie odczytała wyniki 

przeprowadzonej ankiety. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że odbiór jednej tony papieru jest 

droższy niż odbiór jednej tony odpadów zmieszanych. Jeżeli byłaby taka możliwość, to by 

rekomendowała, aby papier nie był odbierany. Jednak zgodnie z ustawą odbiór papieru jest 

obowiązkowy. Następnie Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że nie jest za tym, aby 

zwiększać ulgę za posiadanie kompostownika.  

Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała, kto reguluje opłaty za gospodarowanie odpadami za 

osoby, które nie są w stanie tego robić? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że są osoby, za które Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej reguluje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Radny Krzysztof Onyśko poinformował, że docierają do niego pytania dotyczące wyrzucania 

śmieci przez osoby narodowości ukraińskiej. Mieszkańcy mają pretensje, że płacimy za te 

osoby za odpady.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek, aby 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w przyszłym roku kontrolę gospodarowania odpadami 

komunalnymi uwzględniając też osoby innej narodowości.  

Radni zaaprobowali pomysł zgłoszony przez Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia. 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że jeżeli mieszkańcy wynajmują takim osobom domy, 

to weryfikacja prowadzona jest u właściciela nieruchomości. Sołtysi również zgłaszają 

wątpliwości w tych kwestiach. Zdarza się również, że mimo iż deklaracja jest wysyłana do 

jakiejś osoby kilkakrotnie, to ta osoba nie odsyła wypełnionego dokumentu. Są również osoby, 

które uchylają się od płatności. Jeżeli powstają zaległości  z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, to do Urzędu Skarbowego wysyłane są informacje na ten temat. Jeżeli 

osoba, która ma zaległości, ma otrzymać zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, to te środki 

trafiają na konto Urzędu Gminy z  tytułu zaległości a nie do mieszkańca. 

Uchwałę podjęto większością głosów (9 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) 

 

6) Nr XXIII/142/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu                   

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027; 

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

harmonogram działań związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy na lata                          

2021-2027. Obecna Strategia obejmuje lata 2015-2020 i zawiera zadania związane                                     
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z działalnością i rozwojem Gminy, w  tym inwestycje przeprowadzone na jej terenie. Jako 

Gmina musimy przystąpić do opracowania nowej Strategii Rozwoju, gdyż jest ona jednym                    

z najważniejszych załączników dołączanych do wniosków o dofinansowanie zadań.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

7) Nr XXIII/143/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy                  

Zawonia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że jest to uchwała podejmowana co 

roku. Na jej podstawie w przyszłym roku będzie można udzielić dotacji dla organizacji pożytku 

publicznego w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie 19a. Projekt uchwały został 

poddany konsultacjom. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi do projektu 

uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

8) Nr XXIII/144/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Zawonia, 

który pełni funkcję organu nadzorującego.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który złożył skargę poinformował, iż nie jest to skarga na Wójta 

Gminy. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że zgodnie ze Statutem Gminy 

Zawonia, ma prawo zabrania głosu. Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że Komisja 

rozpatrzyła skargę na Kierownika ZP ZOZ pod względem posiadania platformy ePUAP. 

ePUAP jest rzadko wykorzystywany przez mieszkańców, podstawą jest kontakt telefoniczny.                      

W momencie składania skargi, ZP ZOZ posiadał już założony ePUAP.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zapytała Skarżącego, czy jest pacjentem ośrodka 

zdrowia w Zawoni? 

Skarżący zapytał jakie to ma znaczenia? Zapytał Przewodniczącą Rady Gminy czy wypytuje 

go o tajemnicę medyczną? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie wypytuje Skarżącego o to gdzie 

i u kogo się leczy. Przewodnicząca Rady i radni chcieliby pewnie wiedzieć.  

Skarżący poinformował, że nie pisał skargi na złą obsługę pacjentów w ośrodku zdrowia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że Skarżący pisał o braku kontaktu.  

Skarżący odpowiedział, że nie pisał skargi na temat braku kontaktu. To radni i Wójt chcą 

sprowadzić skargę na inne tory. Dziwi się, że sprawa skargi na bezczynność Kierownika                      

ZP ZOZ w wykonaniu pewnego obowiązku sprowadza się nie wiadomo do czego. Ani Wójt 

nie mówiła o meritum skargi, ani uzasadnienie do projektu uchwały nie dotyczy złożonej 

skargi. 

Skarżący poinformował, że obawia się, iż radni nie bardzo rozeznali czego dotyczyła złożona 

skarga. Skarga dotyczyła tego, że przez wiele lat Kierownik ZP ZOZ w Zawoni nie wykonała 

obowiązku nałożonego przytoczoną ustawa. Skarżący powiedział, że Pani Wójt mówi, że jest 

możliwość wysłania maila do ZP ZOZ w Zawoni. Następnie Skarżący zapytał od kiedy jest 

możliwość wysłania maila? Dzięki niemu, dzień po Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na 

stronie internetowej ZP ZOZ pojawił się adres mailowy i adres ePUAP. Wcześniej nie było 

takiej informacji. Skarżący poinformował, iż faktycznie pomylił się, ponieważ obowiązek 

posiadania elektronicznej skrzynki ePUAP wszedł dopiero od 2010 r. a nie od 2005 r. Art. 16 

ust. 1a wszedł do ustawy dopiero w 2014 r. nie zmienia to faktu, że Kierownik ZP ZOZ                                 

w Zawoni pozostawała w bezczynności najpierw 10 lat a potem 6 lat. W uzasadnieniu do 



projekt 

projektu uchwały ze zdziwieniem czyta, że „ePUAP był założony i działa”. Następnie Skarżący 

zapytał, czy ktoś z radnych to sprawdził? 

Radna Aneta Jasińska-Madra poinformowała, że Urząd Gminy ma taką informację. 

Skarżący zapytał Wójt Gminy Zawonia, czy wysłała coś ePUAPem do ZP ZOZ w Zawoni? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że wysłano pismo. 

Skarżący zapytał czy Wójt Gminy Zawonia otrzymała Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia? 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, iż otrzymała taki dokument. 

Skarżący poinformował, że wysłał do ZP ZOZ w Zawoni dokument za pośrednictwem 

platformy ePUAP ale nie otrzymał zwrotki w postacie UPP, a więc system nie działał. 

Następnie Skarżący poinformował, że Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni również nie posiada 

adresu na platformie ePUAP, sprawdzał w dzisiejszym dniu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że Skarżący zarzucił, iż do dnia 

składania skargi od co najmniej 17 maja 2005 r. (a więc przez okres co najmniej 15 lat) jako 

kierownik podmiotu zobowiązanego nie doprowadziła ani nie podjęła nałożonych ustawą 

działań w celu doprowadzenia w zarządzanej jednostce do funkcjonowania platformy ePUAP. 

Skarga wpłynęła 22.10.2020 r.  

Skarżący odpowiedział, że ePUAP został założony w czerwcu 2020 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że w momencie złożenia skargi ePUAP 

działał. 

Skarżący zapytał jak radni rozumieją okres trwający od 2010 r. do 2020 r.? Następnie zapytał 

czy 10 lat niewykonywania obowiązku jest bezczynnością? Skarżący odczytał złożone pismo 

dotyczące pomyłki co do czasu obowiązywania art. 16 ust 1a ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

Skarżący poinformował, że na sesji i komisji nie ma radcy prawnego, który rozwiązałby 

wątpliwości. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, iż radca parafował projekt uchwały pod 

względem merytorycznym i prawnym. Skoro projekt uchwały został zaparafowany, to znaczy, 

że projekt uchwały jest zgodny z prawem. 

Skarżący odpowiedział, że uchwała została zaparafowana pod względem formalno-prawnym. 

Radca nie wypowiedział się  pod względem prawa. 

Skarżący poinformował, iż bezczynność pozostaje bezczynnością. Następnie zaapelował do 

radnych, aby wzięli pod uwagę, że bezczynność była i skarga nie powinna zostać uznana za 

niezasadną. Dopiero po złożeniu skargi, Kierownik jednostki organizacyjnej podjęła działania 

zmierzające do wykazania możliwości łączności elektronicznej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, iż Skarżąc zarzucił, że do dnia złożenia 

skargi ePUAPu nie było. 

Skarżący odpowiedział, że jest to jego błąd co do faktu. Nie zmienia to jednak tego, że była 10-

cio letnia bezczynność. Gdyby ePUAP założony był w 2011 r. i nie byłoby o tym nigdzie 

informacji, to być może jego skarga byłaby bezzasadna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zapytała Skarżącego, dlaczego zakłada, że nikt nie 

wiedział o istnieniu ePUAPu w ZP ZOZ w Zawoni? 

Skarżący zapytał gdzie znajdowała się informacja o ePUAPie? Na stronie ta informacja 

pojawiła się dopiero dzień po Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie Skarżący poprosił, 

aby radni zwrócili uwagę Kierownikowi GOK w Zawoni, że nie mają ePUAPu. 

Skarżący poinformował, że nie złożył skargi, że nie ma ePUAPu. Skarga ta dotyczyła, że 

Kierownik ZP ZOZ w Zawoni pozostawała w bezczynności. 

Następnie radna Aneta Jasińska-Madra odczytała przygotowaną przez siebie informację na 

temat posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Uchwałę podjęto większością głosów (9 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) 

 



projekt 

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

 

Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

Nie wniesiono dyskusji. 

 

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

 

Ad. 8. Zamkniecie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXIII 

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 


