
 

 

  PROTOKÓŁ NR XXXIII/21 

z XXXIII sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 30 listopada 2021 r. 

 

XXXIII 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 XXXIII Zwyczajną Sesję 

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

Wójt, 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 11 radnych, co 

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

prawomocne uchwały. 

Nieobecni radni: Monika Jasik, 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 28 października 

2021 r.  

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXIII/209/2021 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków  transportowych i zwolnień w tym podatku w 2022 roku; 

2) Nr XXXIII/210/2021 w sprawie diet dla sołtysów Gminy Zawonia; 

3) Nr XXXIII/211/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy                     

Zawonia; 

4) Nr XXXIII/212/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zawonia; 

5) Nr XXXIII/213/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy                    

Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2022; 

6) Nr XXXIII/214/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 



 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, iż w dniu 29.11.2021 r. wpłynął 

wniosek od Wójta Gminy Zawonia o rozszerzenie porządku obrad sesji o następujące projekty 

uchwał: 

1) Nr XXXIII/215/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 r.; 

2) Nr XXXIII/216/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia. 

 

Radni przeszli do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad sesji.  

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały  

Nr XXXIII/215/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 r. 

 

Porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie o projekt uchwały  

Nr XXXIII/216/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

Gminy Zawonia 

 

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                                                 

28 października 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 28.10.2021 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 

29 października 2021 r. do 30 listopada 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: 

- w dniu 04.11 wpłynęło pismo od Wojewody Dolnośląskiego o ustosunkowanie się do 

przedstawionych w nim kwestii. Pismo dotyczy uchwały nr XXXI/199/2021 w sprawie 

uchwalenia Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia;  

- w dniu 25.11wpłynął odpis wyroku WSA w sprawie skargi na bezczynność Rady Gminy 

Zawonia w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej  na wniosek z dnia 23.02.2021 r. 

Skarga została oddalona w całości. 



 

 

- w dniu 25.11wpłynął odpis wyroku WSA w sprawie skargi na bezczynność Rady Gminy 

Zawonia w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej  na wniosek z dnia 30.05.2021 r. 

Skarga została oddalona w całości. 

 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXIII/209/2021 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków  transportowych i zwolnień w tym podatku w 2022 roku; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. Stawki są na takim 

samym poziomie jak w roku 2021. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XXXIII/210/2021 w sprawie diet dla sołtysów Gminy Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały.  

Radna Katarzyna Grech powiedziała, że jest błąd w numerze i dacie uchylanego dokumentu. 

Jest wpisany rok 2020 a powinien być 2019 r.  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poprosiła o zmianę w §3 z roku 2020 na rok 2019                     

i podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.  

Mieszkanka Gminy, która jako pierwsza zabrała głos zapytała czyj to jest projekt uchwały?  

Czy powstał on z inicjatywy sołtysów? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że zgodnie ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym                  

i wprowadzonymi rozporządzeniami Rady Ministrów, wszystkie rady gmin podejmują uchwały 

w sprawie podwyżki diet radnych, oraz wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów. 

Uchwała dotycząca diet sołtysów nie wchodzi w regulacje ustawowe, dlatego też Wójt wyszła 

z inicjatywą tego projektu uchwały.  

Mieszkanka Gminy zapytała o powody, dla których zasadne jest podniesienie diety sołtysów                   

z 200 zł do 300 zł. Zapytała, czy sołtysom przybyło obowiązków, czy są bardzo zaangażowani 

w  swoją pracę? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że skoro jest ustawowa regulacja dotycząca diet radnych 

oraz wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów, to należałoby również uregulować 

diety sołtysów. Sołtysi ponoszą koszty dojazdu do urzędu gminy z diety sołtysa, a cena paliwa 

wzrosła. 

Radny Marek Michałowski powiedział, że dieta wzrasta o 50 zł t.j. z 200 zł na 250 zł. 

Dodatkowo płatne będzie 50 zł za obecność sołtysa na sesji. 

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że nie każdy z sołtysów będzie mógł uczestniczyć 

w sesji.  

Mieszkanka gminy stwiedziła, że radni i sołtysi pracują społecznie. Diety są rekompensatą za 

poniesione koszty i ewentualnie za zwrot wydatków. Diety nie należą się za niewypełnianie 

obowiązków, np. za nieprzychodzenie na sesje, niepełnienie dyżurów.  

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że podwyżek diet sołtysów nie było od dawna. 

Mieszkanka gminy zapytała dlaczego uchwała nie zawiera skutków finansowych? Zgodnie ze 

Statutem Gminy Zawonia takie skutki powinny być przedstawione w każdej uchwale związanej 

z finansami. 



 

 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta dpowiedziała, że tym roku nie będzie żadnych 

skutków finansowych, ponieważ uchwała będzie obowiązywać od 2022 roku. Następnie Wójt 

Gminy Zawonia przedstawiła wysokość diet sołtysów z 3 innych gmin powiatu trzebnickiego. 

Mieszkanka gminy zapytała radnych pełniących jednocześnie funcję sołtysa, ile razy w tym 

roku zwołali zebrania wiejskie? 

Radna Izabela Grzelak, radna Jolanta Wojtala i radny Czesław Warzecha odpowiedzieli, że                  

w swoich sołectwach zwołali po 2 zebrania w tym roku. 

Mieszkanka gminy powiedziała, że ma przed sobą uchwałę sołtysów o ograniczanie czasu 

wypowiedzi mieszkańców na sesji do 2 minut. Teraz sołtysi wyciągają ręce po podwyżkę diet 

do mieszkańców, których traktują w taki, a nie inny sposób. Mieszkańcy przyjeżdżają za darmo 

na sesje, żeby zabrać głos w ważnych dla nich sprawach. Na spotkaniu sołtysów wybrzmiało, 

że sołtysi nie rozumieją pytań zadawanych przez mieszkańców. Mieszkańcy byli świadkami 

przytyków, wulgarnych gestów, prowokacji ze strony sołtysów. Sołtysi nie znają 

podstawowych przepisów prawa i z tego bierze się awantura na sesji. Podejrzewa, że radnym                

i Wójt zależy na tym, aby sołtysi byli obecni na sesji, żeby był chaos i żeby mieszkańcom ktoś 

przerywał wypowiedzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że to są insynuacje mieszkanki.  

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że uchwała, o której mówi nie weszła w życie. 

Radna Jolanta Wojtala powiedziała, że jako sołtys działa na rzecz swojej wsi m.in. sprząta plac 

zabaw, opróżnia kubły na śmieci znajdujące się na placu zabaw, kosi chodnik na cmentarz co 

najmniej 2 razy w roku. Z otrzymanej diety sołtysa kupuje żyłkę, paliwo do koszenia. 

Mieszkanka gminy powiedziała, że to wybór radnej, która pełni funkcję sołtysa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że sołtysi są władzą wybieralną i oceniać 

ich będą mieszkańcy sołectwa. 

Mieszkanka gminy powiedziała, że na 33 sesje Rady Gminy sołtysi 1 raz zabrali głos                               

w sprawach mieszkańców. Na sesji w grudniu 2018 r. 2 sołtysów zabrało głos.  

Radna Aneta Jasińska-Madra złożyła wniosek o zmianę wysokości miesięcznej zryczałtowanej 

diety dla sołtysów z 250 zł na 350 zł oraz o usunięcie zapisu § 5 dotyczącego wypłaty 50 zł za 

obecność na sesji. 

Wniosek radnej został przyjęty większością głosów 

(8 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) 

 

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że w projekcie uchwały w §1 zmieni się wysokość 

miesięcznej zryczałtowanej diety dla sołtysów na 350 zł,  oraz wykreśla się z §1 ustęp 5, 6 oraz 

7. Wójt Gminy Zawonia poprosiła o przegłosowanie zmian. 

Mieszkaniec gminy, który jako drugi zabrał głos powiedział, że chciałby usłyszeć stanowisko 

Komisji budżetowej, która opiniowała projekt uchwały. Zapytał jakie są skutki finansowe 

podwyżek diet da sołtysów? Mieszkaniec gminy powiedział, że zgodnie z art. 37 a ustawy                       

o samorządzie gminnym, radni nie mieli prawa dać osobnej diety dla sołtysów za przyjście na 

sesję. Następnie powiedział, że od finansowania kosztów zakupu benzyny, koszenia jest 

fundusz sołecki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że w przypadku gdy uchwała jest 

niezgodna z prawem, to Wojewoda ją kwestionuje. 

 



 

 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto większością głosów 

(8 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) 

 

3) Nr XXXIII/211/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy                     

Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały, a następnie poprosiła o 

skreślenie na końcu §4 ust. 7 zapisu o treści „ust. 1”. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że pomimo społecznego charakteru pracy 

radny nie powinien ponosić kosztów wykonywania mandatu radnego i dokładać z własnej 

kieszeni do takich spraw, jak: koszty przejazdu do siedziby rady gminy i z powrotem, koszty 

rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu, utrzymanie strony internetowej, koszty 

organizacji spotkań z wyborcami. Nie powinien też ponosić strat z tytułu wykonywania 

mandatu radnego poprzez: utracone przez niego wynagrodzenie za pracę w dniu, w którym 

uczestniczy w pracach rady gminy i jej komisji, a nie świadczy pracy na rzecz swego 

pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika-radnego na czas obrad rady lub 

komisji, ale nie ma już obowiązku zapłaty pracownikowi-radnemu tzw. dniówki za ten czas. 

Wysokość diet radnych nie zmieniła się od 2014 r. Faktyczna wartość diety znacznie się 

obniżyła. Praca radnego to także  konieczność zapoznania się z dokumentacją, uczestnictwo                    

w zebraniach wiejskich i innych uroczystościach i spotkaniach z mieszkańcami gminy. 

Proponowana w uchwale wysokość diet radnych jest niższa niż proponowana                                     

w ustawie. 

Wójt Gminy Zawonia przedstawiła diety radnych z innych gmin powiatu trzebnickiego. 

Mieszkanka, która jako trzecia zabrała głos powiedziała, że potrącanie diet z tytułu 

nieobecności jest karaniem radnych. Nieobecność może być sytuacją losową, ale mógł włożyć 

dużo pracy, żeby zapoznać się z dokumentacją. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że poprzednia uchwała mówiła o potrąceniu 50% 

diety za nieobecność na komisji i 100% diety za nieobecność na sesji. 

Mieszkanka Gminy, która jako pierwsza zabrała głos powiedziała, że radni wyciągają ręce po 

podwyżki diet i to w okresie pandemii, w którym praca radnych była dużo mniejsza niż 

wcześniej. Ocenia negatywnie pracę radnych, również była radną i widzi, że radni nie pracują. 

Stosunek radnych do  mieszkańców jest dramatycznie zły, radni zachowują się nieetycznie np. 

rozpatrując skargi, łamiąc prawo. Mieszkanka gminy powiedziała, że Przewodnicząca Rady 

Gminy, która łamie statut i ma prawo dostawać dietę w wysokości 1.200,00 zł. Następnie 

przedstawiła przykłady takich sytuacji, które według niej to potwierdzają. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że 

radni nie pracują. Radni zawsze są na sesjach, nie prosili o zakup tabletów i prowadzenie sesji 

w formie zdalnej. 

Między mieszkańcami gminy, a Przewodniczącą Rady Gminy wywiązała się dyskusja. 

Następnie mieszkanka gminy odniosła się do pełnienia funkcji przez Przewodniczących 

komisji Rady Gminy Zawonia. 

Radny Marek Michałowski pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Planu i Budżetu powiedział, że głosował przeciw podwyżce diet. 

Radna Jolanta Wojtala złożyła wniosek formalny o zaprzestanie dyskusji. 

 



 

 

Wniosek formalny radnej Jolanty Wojtali został przyjęty większością głosów 

(9 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się) 

Między mieszkańcami gminy, a radnymi ponownie wywiązała się dyskusja.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka powiedziała, iż zgodnie z 

§77 ust. 3 Statua Gminy Zawonia, postanowienia ujęte w ustępie 1 i 2 stosuje się także do osób 

spoza Rady, zaproszonych na sesję oraz publiczności. Jeżeli sposób wystąpienia albo 

zachowanie radnego, osoby zaproszonej na sesję lub z publiczności w sposób oczywisty 

zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają prowadzenie sesji, Przewodniczący Rady przywołuje 

tę osobę do porządku, a gdy przywołanie nie odnosi skutku może odebrać mu głos, nakazując 

jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.  Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, 

iż odebrała mieszkance głos i poprosiła o umieszczenie tego faktu w protokole. 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto  

(8 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) 

 

4) Nr XXXIII/212/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zawonia; 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, iż członkowie Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Planu i Budżetu zaproponowali wynagrodzenie w następujących wysokościach: 

1) wynagrodzenie zasadnicze –10.250,00 zł, 

2) dodatek funkcyjny – 3.150,00 zł, 

3) dodatek specjalny – 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

tj. 4,020,00 zł. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu radny Marek Michałowski 

przedstawił kwestię dodatku specjalnego. 

Między radnymi a mieszkańcami gminy wywiązała się burzliwa dyskusja. 

Radna Izabella Grzelak złożyła wniosek formalny o zaprzestanie dyskusji 

Wniosek formalny radnej Izabelli Grzelak został przyjęty większością głosów 

(10 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) 

Uchwałę podjęto większością głosów  (9 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się) 

 

5) Nr XXXIII/213/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy                    

Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2022; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

6) Nr XXXIII/214/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej; 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycja radna Aneta Jasińska-Madra odniosła się 

do nieprawdziwych treści opublikowanych w „Echu Zawoni” dotyczących podania sygnatury 

akt odnośnie władztwa plastycznego. W „Echu Zawoni” podano inną sygnaturę akt oraz treść 

wyroku, niż te na które powoływała się Przewodnicząca podczas prac Komisji. Następnie radna 

poinformowała, że na posiedzeniu Komisji przeanalizowano treść złożonej przez mieszkańców 

petycji. To co jest w uchwale zostało już uregulowane ustawowo, przytoczono wyroki sądów              

i orzecznictwo wojewody, że rada gminy nie jest upoważniona do uchwalania i modyfikowania 

zapisów ustawowych, które już mają uregulowania prawne. Dlatego też Przewodnicząca nie 

mogła się przychylić do akceptacji i zatwierdzenia proponowanej przez mieszkańców uchwały 



 

 

podniesionej w petycji. Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że kieruje się swoimi 

decyzjami w oparciu o zdobyte materiały i doświadczenie, sporządza notatki, które 

przedstawia. Zarzut, że odczytuje to, co ktoś jej przygotował jest niewłaściwe i krzywdzące. 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15.11.2021 r. przenalizowano 

petycje, przytoczono wyroki sądów administracyjnych, orzecznictwo Wojewody i stwierdzono 

większością głosów, że zapisy w proponowanej uchwale są już regulowane ustawowo. 

Uchwała Rady Gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest zawarte w obowiązującej 

ustawie. Komisja nie stwierdziła, że wnioskujący byli pozbawieni wyrażania woli                                 

i wysłuchania składanych wniosków podczas procedury opracowywania Studium. Aktem 

regulującym planowanie przestrzenne jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Komisja większością głosów przyjęła opinię przedstawioną w proponowanej 

uchwale. 

Mieszkaniec gminy, który jako drugi zabrał głos zwrócił się do Przewodniczącej Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji powiedział, że rozumie, że ma ona protokół z posiedzenia Komisji 

z odnotowaną sygnaturą akt, które podawała. 

Radna Aneta Jasińska-Madra potwierdziła ten fakt. 

W związku z tym mieszkaniec gminy, który jako drugi zabrał głos poprosił o odnotowanie                        

w protokole, że występuje z ustnym wnioskiem o udostępnienie tego protokołu. Mieszkaniec 

gminy powiedział, że ma nagranie.  Następnie powiedział, że na ponad 20 skarg na bezczynność 

Rady Gminy, tylko 2 zostały oddalone, a nie odrzucone. Mieszkaniec powiedział, że pierwszy 

raz zdarza się, aby Wójt Gminy na sesji tłumaczyła nieznaną sobie osobę. Powiedział, że Wójt 

Gminy Zawonia pomówiła go o kłamstwo. Wszystkie informacje, które zamieścił o tej osobie 

są prawdziwe. Zwrócił się do tej osoby o udzielenie informacji, które chciał wykorzystać                                      

w materiale. 

Mieszkaniec Gminy, który jako czwarty zabrał głos zapytał Przewodniczącą Rady Gminy czy 

wpłynęły jeszcze jakieś petycje po ogłoszeniu czasu oczekiwania na kolejne petycje? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że już nie wpłynęły żadne petycje. 

Mieszkaniec nie mógł zagwarantować, że nie wpłynie więcej petycji.  

Mieszkaniec Gminy, który jako czwarty zabrał głos powiedział, że ta petycja zwracała uwagę 

na to, żeby w tym całym procesie planistycznym trochę się zatrzymać, przeanalizować, 

posłuchać mieszkańców. Stwierdził, że się przykro się siedzi na takiej sesji. Coś jest nie tak, że 

prawo jest uchwalane tak, a nie inaczej i budzi takie emocje wśród mieszkańców. Mieszkańcy 

mają prawo wyrażać swój pogląd. Mieszkaniec gminy powiedział, że zawsze będzie wyrażał 

swoje poglądy, gdy będzie uznawał, że prawo jest łamane. A tu niestety tak było. Wyroki, na 

które powoływała się Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są nieistotne dla tej 

sprawy. Ta uchwała jest tylko i wyłącznie intencyjna, nie wiąże żądnych dalszych kroków. 

Mieszkańcy wyrazili w niej swój pogląd prosząc o wysłuchanie. Radni kończąc posiedzenie 

Komisji powinni przedłożyć Radzie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Radni przedstawili 

jedynie stanowisko. Na ile to było stanowisko Komisji? Na tyle, że zostało przegłosowane 

przez członków Komisji i stało się jej stanowiskiem. Stanowisko to było przygotowane przez 

obsługę prawną lub osobę, która  miała wpływ na jakość tego dokumentu. To nie jest 

stanowisko Komisji, bo tam nie zostało wypracowane. Na Komisji nie zakończono tego 

postępowania, nie było projektu uchwały. Mieszkaniec zapytał, kto przygotował ten projekt 

uchwały, na jakiej podstawie, czy został on zaopiniowany? Po charakterze wypowiedzi 



 

 

pisemnej domyśla się, że zwykły radny nie dojdzie do takich wniosków, do których dochodzi 

prawnik lub osoba, która pracuje w administracji wiele lat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że są to insynuacje. Mieszkaniec w tym 

momencie ocenia radnych. Twierdzi, że zna ich możliwości. 

Mieszkaniec Gminy, który jako czwarty zabrał głos, powiedział że dziwi się Przewodniczącej 

Rady Gminy, że dzisiejsza sesja ma taki, a nie inny charakter. Coś takiego się wydarzyło w 

trakcie tej kadencji, że radni doprowadzili do sytuacji, w której obrady zawońskiego parlamentu 

są dziwną splątaniną przypadków, podziałem na sztuczne ogniwa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że dziwi się mieszkańcowi, że namawia 

radnych do łamania prawa. Podjęcie uchwały niezgodnej z przepisami prawa powoduje, że jest 

ona jest nieważna. Czy mieszkańcowi zależy, aby radni wykazali się nieznajomością prawa                    

i żeby wojewoda uchylił taką uchwałę? Wbrew twierdzeniom mieszkańca, radny potrafi czytać 

i myśleć. Czy mieszkańcowi zależy na tym, aby Wojewoda posądził radnych, że nie znają 

prawa? 

Mieszkaniec Gminy, który jako czwarty zabrał głos, powiedział że wstydem jest robić złe 

prawo. Mieszkaniec ponownie zapytał kto przygotował projekt uchwały? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że projekt uchwały został 

przygotowany przez pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy oraz radcę prawnego.  

Radna Aneta Jasińska-Madra powiedziała, że zostało to przygotowane na podstawie protokołu 

z posiedzenia Komisji.  

 Uchwałę podjęto większością głosów  (9 głosów za, 2 głosy przeciw) 

 

7) Nr XXXIII/215/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 r.; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

 

8) Nr XXXIII/216/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Zawonia. 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek 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.  

Radni nie wnieśli dyskusji. 

 

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

 

Ad. 8. Wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców. 

Mieszkaniec, który jako drugi zabrał głos zapytał radnych, czy utrzymują strony internetowe? 

Zapytał radnych gdzie i kiedy pełnią dyżury, jaki jest z nimi kontakt? Radni uzasadniają 

podwyżkę diet ciężką pracą, a gdy pyta o szczegóły to następuje cisza. Mieszkaniec gminy 

powiedział, że radni podejmując uchwałę w sprawie podniesienia diety Przewodniczącej Rady 

Gminy Zawonia zgadzają się, aby twarzą gminy, radnych, mieszkanców była radna znajdująca 

się w stanie permanentnego oskarżenia. 



 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że to jej życie prywatne.  

Mieszkaniec, który jako drugi zabrał głos zapytał Przewniczącą Rady Gminy Zawonia czy 

zamierza zrezygnować z pełnienia tej funkcji do czasu, aż zostanie prawomocnie uznana za 

niewinną? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że nie zamierza rezygnować, ponieważ 

wie, że jest niewinna. Następnie powiedziała, że mieszkańcowi, który był obecny na rozprawie 

umknęło, że jej mamę sąd chce skierować na badania psychiatryczne. 

Mieszkaniec, który jako drugi zabrał głos zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy                                    

i powiedział, że mówi o swoich sprawach prywatnych. 

Do dyskusji przyłączyła się mieszkanka gminy, bez prośby o udzielenie głosu. Mieszkańcy 

zaczęli się przekrzykiwać i wobec panującego chaosu 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 XXXIII 

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 

  


