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 PROTOKÓŁ NR XXX/21 

z XXX Sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 26 sierpnia 2021 r. 

 

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 15.30 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 XXX Nadzwyczajną Sesję 

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

Zastępcę Wójta oraz przedstawiciela mieszkańców. 

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 11 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować. 

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

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała, 

że w dniu 23 sierpnia 2021 r. do Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia wpłynął wniosek                      

o zwołanie dzisiejszej sesji z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) Nr XXX/196/2021 w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji                          

dotyczących tej samej sprawy. 

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 uchwały w sprawie: 

1) Nr XXX/196/2021 w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji                          

dotyczących tej samej sprawy. 

Zastępca Wójta Gminy Zawonia Wojciech Hoffman poinformował, że w dniach 9.08.2021 r. 

oraz 10.08.2021 r. wpłynęły petycje od mieszkańców Gminy Zawonia. Przepisy ustawy                       

o petycjach dopuszczają możliwość wspólnego rozpatrywania petycji z uwagi na tożsamość 

sprawy. W celu umożliwienia kolejnym mieszkańcom złożenia petycji w tej sprawie dopuszcza 

się możliwość składania i oczekiwania na złożenie takich petycji w terminie 2 miesięcy od 

momentu zamieszczenia ogłoszenia. Ogłoszenie zamieszcza się po podjęciu uchwały przez 

Radę Gminy. 
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Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że nie jest konieczne wydłużenie dalszego 

okresu oczekiwania na petycje do 2 miesięcy. Sprawa ta jest przeciągana przez pandemię. 

Uważa, że wystarczyłby  okres 2 tygodni od momentu ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie jest możliwy tak krótki okres. 

Minimalny okres zgodnie z ustawą wynosi 1 miesiąc. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał po co ta dzisiejsza uchwała? Powiedział, że radni znają 

sytuację tej petycji i doskonale wiedzą, że żadna petycja w tym temacie już nie wpłynie, bo nie 

ma takiej potrzeby. Następnie mieszkaniec gminy zapytał na czyj wniosek została zwołana 

dzisiejsza sesja nadzwyczajna? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka odpowiedziała, że na 

wniosek Zastępcy Wójta Gminy Zawonia. 

Zastępca Wójta Gminy Zawonia powiedział, że to on występował z wnioskiem o zwołanie sesji. 

Mieszkaniec Gminy powiedział, że wniosek o sesję może złożyć Wójt Gminy. 

Zastępca Wójta Gminy Zawonia odpowiedział, że zastępuje Wójta Gminy Zawonia w czasie 

jego nieobecności. 

Mieszkaniec gminy powiedział, że ta sprawa nie dotyczy ani Wójta, ani Wicewójta.  Ta sprawa 

dotyczy Rady Gminy. Wnioskodawcą mogłaby być grupa radnych. Przewodnicząca Rady 

Gminy otwierając sesje nie wspomniała, że jest to sesja zwołana na wniosek. Mieszkaniec 

gminy zapytał czy może zobaczyć wniosek o zwołanie sesji? 

Wniosek o zwołanie sesji został udostępniony do wglądu mieszkańcowi przez pracownika 

obsługującego sesję.  

Mieszkaniec gminy powiedział, że wszystko o czym mówimy to są  terminy maksymalne. Nie 

ma potrzeby, aby tak długo czekać. Żadna petycja w tym temacie już nie wpłynie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zapytała skąd mieszkaniec czerpie wiedzę, że nie 

wpłynie już żadna petycja  w tej sprawie? 

Mieszkaniec gminy odpowiedział, że w tym temacie nie wpłynie już żadna petycja, ponieważ 

to co miało wpłynąć, to wpłynęło 6 czerwca. Gdyby radni nie stosowali obstrukcji działania, to 

petycja już dawno zostałaby rozpatrzona. Wtedy nie byłoby potrzeby zwoływania dzisiejszej 

sesji.  

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

Przewodnicząca Rady Gminy decyduje o tym, czy ma zwołać sesję czy nie. Poprzednie petycje 

nie były rozpatrywane, ponieważ były niezgodne  pod względem formalnym. Uważa, że jeżeli 

dokument jest niezgodny z obowiązującym prawem pod względem formalnym, to radni nie 

mają prawa nad nim debatować.  

Mieszkaniec gminy powiedział, że dzisiejszy dokument dotyczący zwołania sesji 

nadzwyczajnej jest niezgodny z prawem, ponieważ Wicewójt nie ma kompetencji Wójta do 

zwoływania sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że jej zdaniem Wicewójt ma takie 

kompetencje. Jeżeli nie ma nadrzędnego zwierzchnika, to zastępca spełnia jego rolę. 

Mieszkaniec gminy odpowiedział, że w zakresie powierzonych obowiązków. Natomiast są 

kompetencje, które są powierzone tylko organom. Następnie powiedział, że nie ma potrzeby, 

aby tak długo nad tym procedować. Poprosił, aby radni uszanowali wolę mieszkańców, którzy 

złożyli petycje, aby usiedli na komisji a następnie na sesji i rozpatrzyli petycje według własnego 

uznania. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że mieszkaniec wypowiada się w swoim 

imieniu i w sprawie jednej petycji. Następnie powiedziała, że obawia się, że dalej będą wpływać 

petycje w tej sprawie. Chciałaby, aby ten termin został utrzymany. 

Uchwałę podjęto więszością głosów (8 głosów za, 1 głos przeciw,  

2 głosy wstrzymujace się) 

 

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 XXX 

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 


