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  PROTOKÓŁ NR XXIX/21 

z XXIX sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 05 sierpnia 2021 r. 

 

XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 15.30 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 XXIX 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 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

Nieobecny radny: 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 27 maja 2021 r. oraz 

w dniu 29 czerwca 2021 r.   

4. Informacja Wójta Gminy  Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXIX/186/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

2) Nr XXIX/187/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

3) Nr XXIX/188/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/152/2020 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie  przyjęcia w Gminie Zawonia programu 

polityki zdrowotnej pod nazwą: "Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, 

młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia"; 

4) Nr XXIX/189/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu 

na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w m. Sędzice, przy drodze 

powiatowej nr 1337D"; 

5) Nr XXIX/190/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 

2021r.; 

6) Nr XXIX/191/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 

2021r.; 

7) Nr XXIX/192/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 6 czerwca 

2021r.;  
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W związku z oczywistą omyłką pisarską Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poprosiła o 

poprawienie daty z 6 lipca 2021 r. na 6 czerwca 2021 r. 

8) Nr XXIX/193/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Zawonia na rok szkolny 2021/2022. 

7. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Zawonia w sprawie krytyk prasowych.  

8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Następnie radni przeszli do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. 

Porządek obrad sesji został przyjęty  jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Zawonia odbytych w dniu                                                

27 maja 2021 r. oraz 29 czerwca 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 21.05.2021 r. 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o przyjęcie projektu 

protokołu. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

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 29.06.2021 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 

28 maja 2021 r. do 05 sierpnia 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: 

Szanowni Państwo,  w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:  

- w dniu 07.06. wpłynęła petycja mieszkańców Gminy Zawonia dotycząca przyjęcia uchwały 

o treści wskazanej w petycji; 

- w dniu 08.06. wpłynęło pismo od Wojewody Dolnośląskiego dotyczące udzielenia wyjaśnień 

w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy. W piśmie zapytano o to, czy debata została 

przeprowadzona zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym; 

- w dniu 23.06. wpłynęło zapytanie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące uchwały                                   

nr XXVII/181/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia                             

w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program polityki zdrowotnej                       
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w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w 

Gminie Zawonia na lata 2021-2023; 

- w dniu 08.07 wpłynęło ponaglenie na bezczynność Rady Gminy w sprawie udostępnienia 

kopii/skanu protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Zawonia z dnia 27.05.2021 r.; 

- w dniu 14.07. wpłynęło ponowne ponaglenie na bezczynność Rady Gminy w sprawie  

udostępnienia kopii/skanu protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Zawonia z dnia 27.05.2021 r.; 

- w dniu 15.07. wpłynęła skarga na bezczynność Rady Gminy Zawonia w sprawie 

udostępnienia informacji publicznej w zakresie  udostępnienia kopii/skanu protokołu z XXVII 

sesji Rady Gminy Zawonia z dnia 27.05.2021 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia, poinformowała że wniosek mieszkańca Gminy o 

udostępnienie skanu protokołu z XXVII sesji wpłynął 30 maja 2021 r. W dniu 10.06.2021 r. 

udzielono mieszkańcowi odpowiedzi, że protokół przyjmowany będzie na następnej sesji Rady 

Gminy Zawoni i dopiero wtedy będzie mógł zostać udostępniony. Pomimo otrzymanych 

wyjaśnień mieszkaniec złożył skargę do WSA we Wrocławiu. 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXIX/186/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wniosła autopoprawkę do projektu uchwały 

polegająca na zwiększeniu ilości zadań inwestycyjnych oraz na zmianie klasyfikacji 

poszczególnych zadań.  

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały wraz z 

autopoprawką.  

Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała jakie działania będą realizowane w związku ze 

szczepieniami przeciwko COVID-19? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że będą to działania promocyjne, np. podczas dożynek 

będzie stoisko promujące akcję szczepień, zamawiane będą materiały promocyjne np. ulotki. 

Autopoprawkę podjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XXIX/187/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wniosła autopoprawkę do projektu uchwały.  

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały wraz                                       

z autopoprawką.  

Autopoprawkę podjęto jednogłośnie 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XXIX/188/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/152/2020 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie  przyjęcia w Gminie Zawonia programu 

polityki zdrowotnej pod nazwą: "Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, 

młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia"; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że w odczytywanym sprawozdaniu                

z działalności Wójta informowała o powodach podjęcia tej uchwały. Następnie poprosiła                           

o poprawienie zapisu §3 na: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca 

od 01.01.2022 r.”. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 
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4) Nr XXIX/189/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w m. Sędzice, przy 

drodze powiatowej nr 1337D"; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że Zarząd Powiatu Trzebnickiego 

zwrócił się z wnioskiem o przekazania kwoty 100.000,00 zł na program przebudowy drogi 

powiatowej nr 1337D polegający na budowie chodnika do miejscowości Sędzice – etap I. 

Chodnik ma zostać wybudowany od drogi wojewódzkiej do pierwszego zjazdu na osiedle.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

5) Nr XXIX/190/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 

2021r.; 

Uchwałę podjęto większością głosów (9 głosów za, 3 głosy przeciw) 

 

6) Nr XXIX/191/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 

2021r.; 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że petycje z dnia 15.05.2021 r. oraz 

19.05.2021 r. są jednakowej treści. 

Uchwałę podjęto większością głosów (9 głosów za, 3 głosy przeciw) 

 

7) Nr XXIX/192/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 6 czerwca 

2021r.;  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poprosiła o poprawienie 

oczywistych omyłek pisarskich polegających na wpisaniu błędnych dat znajdujących się w: 

- przedmiocie regulacji projektu uchwały – poprawna treść: w sprawie pozostawienia bez 

rozpatrzenia petycji z dnia 6 czerwca 2021 r. 

- § 1 – poprawna treść: Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję mieszkańców Gminy 

Zawonia z dnia 6 czerwca 2021 r.(…) 

- uzasadnieniu do projektu uchwały – poprawna treść w akapicie 1: W dniu 7 czerwca 2021r . 

wpłynęła do Rady Gminy Zawonia petycja mieszkańców Gminy Zawonia z dnia 6 czerwca 

2021 r. (…) 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał czy radni znają treść petycji, którą będą procedować? 

Zapytał czy radni zgadzają się jednogłośnie z decyzją Komisji? Mieszkaniec Gminy 

powiedział, że chce zabrać w tej sprawie głos odrębny ponieważ złożył podpis pod tą petycją 

tak jak i kilkadziesiąt innych osób, które podały swój adres zamieszkania. Następnie 

mieszkaniec Gminy odczytał głos odrębny i stwierdził, że radni, ale nie wszyscy co widać po 

głosowaniu, lekceważą głos mieszkańców. Radni dali temu wyraz przyjmując dwa poprzednie 

projekty uchwał i przyjmując zapewne trzeci projekt. Mieszkaniec Gminy powiedział, że 

problemem było zawiadomienie mieszkańców, którzy się pod petycją podpisali, że będzie takie 

posiedzenie. Petycja z jakichś powodów stała się niewygodna dla części radnych. Jej treść 

została nawet utajona przed mieszkańcami, ponieważ prawnym obowiązkiem jest 

zamieszczenie treści petycji w Biuletynie Informacji Publicznej. To się niestety nie stało. 

Mieszkaniec Gminy zapytał, czy Komisja przygotowując swoje stanowisko opierała się na 

przesłankach prawnych? Czy w  tej sprawie ktoś wydał swoją opinię? Kto napisał te trzy 

projekty uchwał? Komisja, pracownik czy radca prawny? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że między innymi oceniał je radca 

prawny. 

Mieszkaniec Gminy zapytał Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia czy ma taką opinię, która 

by oceniła proces rozpatrywania tych petycji?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

rozpatrywała te petycje. Jako Przewodnicząca się do tego wniosku przychyliła. Radni wyrażą 
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swoją opinię w tej sprawie poprzez głosowanie. Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia 

powiedziała, że kierowała się przede wszystkim przepisami prawa - ustawą o petycjach. Każdy 

dokument, który jest niezgodny z ustawą, nawet gdyby został przyjęty, to  nie będzie ważny. 

Dlatego też mieszkaniec Gminy nie mówi o brakach formalnych petycji. Gdyby braki formalne 

w petycjach nie wystąpiły, to na pewno zostałyby one rozpatrzone.  

Mieszkaniec Gminy zapytał jakie braki formalne wystąpiły w petycji? 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że 

z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach wynika, że jeżeli pismo składa grupa mieszkańców, to 

w piśmie powinien zostać wskazany podmiot reprezentujący tę grupę. Jeżeli podmiot nie został 

wskazany, to zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach bez wskazania podmiotu 

reprezentującego petycję pozostawia się bez rozpatrzenia. W związku z tym, iż petycja nie 

spełniała wymogów wskazanych w wymienionym artykule, Komisja zmuszona była 

pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia.  

Mieszkaniec Gminy zapytał czy podczas obrad Komisji radni czytali tę petycję? 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że radni czytali petycję, 

każdy z radnych posiada tę petycję. 

Mieszkaniec Gminy zapytał czy zgadzają się z tezami tej petycji? 

Kolejny mieszkaniec Gminy powiedział, że ta petycja nie była odczytywana na posiedzeniu 

Komisji.  

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że 

petycja nie była odczytywana podczas posiedzenia. Przedstawiła główny problem, nikt już nie 

wnosił innych postulatów. Złożona petycja powinna posiadać oznaczenie podmiotu 

wnoszącego, jak  i wskazanie miejsc adresowych.  W tej petycji większość adresów była, 

natomiast część osób wpisywała tylko miejscowość. 

Mieszkaniec Gminy powiedział, że osoby, które wpisały imię, nazwisko adres zamieszkania 

można było zidentyfikować i zaprosić na posiedzenie. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odpowiedziała, że radni nie mają takiego 

obowiązku.  

Mieszkaniec Gminy odpowiedział, że Przewodnicząca ma taki obowiązek, ponieważ działa dla 

dobra mieszkańców.  

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że pierwszy zamysł był taki, 

aby dotrzeć do  mieszkańców po adresach, ale to generowało koszty.  

Mieszkaniec Gminy powiedział, że pytali o opinie i to tylko dobra wola organu, żeby to 

rozpatrzeć. Następnie powiedział, że tą uchwałę musiał ktoś zaopiniować. Gdyby tak było to 

na pieczątce byłaby opinia mecenasa pod względem zgodności formalno-prawnej i byłyby 

podpisy członków Komisji. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że zgodnie z ustawą o dostępności,                    

w Biuletynie Informacji Publicznej nie będą się znajdować dokumenty podpisane odręcznie. 

Te wszystkie projekty uchwał zaparafowane przez radcę prawnego powinny być u Pani 

Angeliki. 

Mieszkańcowi Gminy Zawonia został udostępniony projekt uchwały zaparafowany przez radcę 

prawnego. Mieszkaniec Gminy powiedział, że projekt uchwały został sprawdzony pod 

względem formalno-prawnym przez radcę prawnego Andrzeja Górala. Następnie powiedział, 

że ostatnio te opinie nie były zgodne z prawem. Ostatnio radni nie dopuścili do udziału w 

debacie mieszkańca. Mieszkaniec powiedział, że zmierza do tego, że prawnicy wydają swoje 

opinie, bo mają za to płacone. Odpowiedzialność ostatecznie ponosi Rada. Mieszkaniec Gminy  

poprosił radnych o wycofanie projektu uchwały i ponowne rozpatrzenie tej petycji. 

Radna Katarzyna Grech opuściła salę obrad. Od tej pory obecnych 11 radnych. 

Głos zabrał drugi mieszkaniec Gminy. Powiedział, że był obecny na posiedzeniu Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, na której Przewodnicząca próbowała odrzucić projekt uchwały.  
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Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zacytowała z  ustawy, że powinien zostać 

wyznaczony reprezentant. Mieszkaniec poprosił na Komisji, aby wskazać jego jako 

reprezentanta. Przewodnicząca Komisji  nie przychyliła się od jego prośby.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że nie wyobraża sobie tego, że 

mieszkaniec podejmuje jednoosobową decyzję o reprezentowaniu grupy osób składających 

petycję. Jaką mieszkaniec ma gwarancję, że osoby, które się podpisały pod petycją  nie 

powiedziałyby, że sobie nie życzą, aby ten mieszkaniec ich reprezentował?  

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że osoby podpisywały się na liście temu 

mieszkańcowi. Nie wyobraża sobie, że miałaby teraz powiedzieć, że się wycofuje z tego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że jeśli na petycji jako wnoszący petycję 

figurowałby mieszkaniec Gminy, to nie byłoby problemu.  

Drugi mieszkaniec Gminy zapytał dlaczego mieszkańcy nie zostali zawiadomieni o tym? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że wśród osób, które tę petycję pisały, 

nie było raczej osób po podstawówce, zatem powinny znać zasady pisania petycji. 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że składała już raz prośbę od mieszkańców do 

Rady i do Pani Wójt i to utknęło. Pani Wójt powiedziała, że mogła to przekazać, ale nie musiała.  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że oświetlenie zostanie wykonane.                     

W tym roku nie został jeszcze ogłoszony przetarg. 

Drugi mieszkaniec Gminy powiedział, że to tylko dobra wola radnych, aby  rozmawiać z 

mieszkańcami. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że rozmawiała z mieszkańcami na 

spotkaniu. Jeśli rozpatrzyliby petycję, to inna grupa mogłaby zarzucić radnym, jak mogli 

rozpatrzeć petycje skoro zawierała braki formalne.  

Uchwałę podjęto większością głosów (8 głosów za, 2 głosy przeciw,  

1 głos wstrzymujący się) 

 

8) Nr XXIX/193/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Zawonia na rok szkolny 2021/2022. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poprosiła o podjęcie uchwały, która umożliwi zwrot 

środków mieszkańcom, którzy dowożą swoje niepełnosprawne dzieci do placówek 

oświatowych poza terenem naszej Gminy.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 7. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Zawonia w sprawie krytyk prasowych. 

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

otrzymali projekty odpowiedzi na krytykę prasową. 

Radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały Nr XXIX/194/2021 w sprawie 

przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasową. 

Uchwałę podjęto większością głosów (10 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) 

  

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały Nr XXIX/195/2021                           

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę 

prasową. 

Uchwałę podjęto większością głosów (10 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) 

 

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

 

 



projekt 

Ad. 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  

Radni Rady Gminy Zawonia nie wnieśli dyskusji. 

 

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

 

Ad. 9. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, gdzie są projekty podjętych uchwał w sprawie krytyk 

prasowych? Nie były zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że radni mają projekty uchwał. Jest to 

w ramach zajęcia stanowiska.  

Mieszkaniec Gminy zapytał czy radni znają treść pisma od Wojewody Dolnośląskiego w 

sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy i odpowiedzi na te pytania? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie wpłynęła jeszcze odpowiedź na 

to pismo od Wojewody Dolnośląskiego. Radnym zostanie przekazana zaraz po otrzymaniu. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, kto odpowiedział na pismo od Wojewody 

Dolnoślaskiego? Pismo dotyczyło wyjaśnień odnośnie debaty nad raportem o stanie Gminy. 

Wojewoda Dolnośląski zapytał w piśmie czy wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli zgłoszenie 

poparte podpisami co najmniej 20 osób zostali dopuszczeni do głosu podczas debaty oraz czy  

debata została przeprowadzona zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że dyskutowali o tym.  

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

się do Wojewody o informację publiczną i dowiedziała się, co zostało zawarte w skardze.  

Mieszkaniec Gminy powiedział, że Wojewoda stwierdził, iż mieszkańcowi zostało odebrane 

prawo udziału w debacie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że nie posiada jeszcze takiej informacji. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, kiedy radni otrzymali złożone przez niego ponaglenia i 

kiedy je rozpatrywali jako Rada Gminy? Mieszkaniec powiedział, że nie otrzymali, ponieważ 

przetrzymuje je Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia. W 2019 r. Wojewoda poinformował 

Przewodniczącą Rady Gminy, że na Radzie ciąży ustawowy obowiązek rozpatrzenia 

ponaglenie w terminie wynikającym z ustawy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że mieszkaniec Gminy otrzymał 

odpowiedź na ponaglenia.  

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że dopiero dzisiaj były zatwierdzane protokoły. 

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że mieszkaniec złożył wniosek o informację publiczną, na 

który otrzymał odpowiedź, ale złożył ponaglenie. Na wniosek o informację publiczną nie 

przysługuje ponaglenie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zaownia powiedziała, że jeśli nie ma protokołu to nikt go nie 

udostęnie. Od 16.07.2021 r. projekt protokołu znjaduje się w BIPie. Mieszkaniec złożył skargę 

do WSA, w której pisze: “W imieniu Wójta Gminy Zawonia udzielono Skarżącemu informacji, 

że tutejszy organ nie dysponuje żądaną we wniosku informacją publiczną“. 

Mieszkaniec Gminy zapytał, dlaczego podejmuja uchwałę o odpowiedzi na krytykę prasową 

dopiero teraz, skoro krytyka prasowa jest z 2020 r.? Dlaczego radni robią to dopiero po wyroku 

WSA. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że samorządów nie było wymienionych w 

ustawie. 

Mieszkaniec Gminy zapytał dla czego nie umieszczono w BIPie petycji? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że zleciła zamieszczenie tych petycji w 

Biuletynie Informacji Publicznych. 

Mieszkaniec Gminy zapytał radną Wandę Fabianowicz-Niwę, czy złożyła pisemną rezygnację 

z członkostwa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? 



projekt 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa odpowiedziała, że nie składała rezygnacji. 

Mieszkaniec Gminy powiedział, że zarządzenie z 2019 r. powołujące Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje, że członkowie pełnią kadencję do czasu 

jej upływu lub złożenia pisemnej rezygnacji. Członkowie nie złożyli rezygnacji, a są 

powoływani znów na tę samę kadencję. 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że chodziło o szkolenie członków Komisji. 

Zostali ponownie powołani dopiero  po przeszkoleniu. 

Mieszkaniec Gminy zapytał Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  oraz Zdrowia 

i Spraw Socjalnych, czy ma w planie skontrolowanie działania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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

powiedziała, że od kontrolowania jest Komisja Rewizyjna. 

Mieszkaniec Gminy zapytał, czy Rada Gminy podjęła uchwałę o rezygnacji z obsługi prawnej 

podczas sesji? Dlaczego nie ma na sesjach radcy prawnego? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie ma takiej uchwały. Radca prawny  

nie ma tego w zakresie obowiązków. 

Następnie odbyła się dyskusja pomiędzy mieszkańcem Gminy a radnymi na temat dyżurów 

klubów radnych, radnych. 

Głos zabrał drugi mieszkaniec Gminy. Powiedział, że radni na sesji odrzucili petycje z 

18.05.2021 r. oraz 19.05.2021 r. Ale radni przychylili się do wniosku mieszkańców 

dotyczącego ponownych konsultacji z mieszkańcami i ponownego wyłożenia projektu studium. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że to był ukłon w stronę mieszkańców. 

Wniosek o wycofanie projektu uchwały, jako wnioskodawca, zgłosiła Wójt Gminy Zawonia. 

Trzeci mieszkaniec Gminy zapytał czy przewiduje się ponowne spotkanie po złożeniu 

wszystkich wniosków? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że odbyły sie 2 debaty. Nie przewiduje przeprowadzenia 

więcej debat. W komisji i sesji będzie uczestniczyła urbanistka, która opracowuje studium. 

Trzeci mieszkaniec Gminy zapytał, czy na etapie projektowania studium planowane jest jeszcze 

zasięganie jakichś opinii w tym zakresie? Zapytał kiedy będzie sesja, na której będzie 

przyjmowane studium? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że nie będą zasięgane inne opinie. Nie 

jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy będzie sesja, na której będzie uchwalane studium. 

Trzeci mieszkaniec Gminy zapytał co z miejscowym planem? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że procedura składania wniosków do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego została rozpoczęta. Do czasu uchwalenia nowego studium, 

prace z rozpatrywaniem wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zostały wstrzymane.  

Czwarty mieszkaniec Gminy powiedział, że drugie spotkanie nie było debatą. Pani Wójt prosiła 

o składanie wniosków. 

Głos zabrał drugi mieszkaniec, który powiedział, że złożyli nową petycję, na której nie ma 

reprezentanta.  

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że muszą być przesiębiorstwa, lokale usługowe. 

Powinno być wydzielone miejsce dla przemysłu. 

Czwarty mieszkaniec Gminy powiedział, że radni powinni znaleźć złoty środek pomiędzy 

przedsiębiorstwami, a mieszkańcami. 

 

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

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad sesji. 



projekt 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXIX 

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 


