
 

   PROTOKÓŁ NR XXXV/22 

z XXXVsesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 24 lutego 2022 r. 

 

XXXV 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 XXXV 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: Joanna Kaleńczuk, Monika Jasik, 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 16 grudnia 2021 r.  

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXV/230/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

2) Nr XXXV/231/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                    

Zawonia; 

3) Nr XXXV/232/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa                

Dolnośląskiego; 

4) Nr XXXV/233/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  pieniężnego dla        

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawonia za udział                    

w działaniach ratowniczych, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zawonia; 

5) Nr XXXV/234/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                             

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice; 

6) Nr XXXV/235/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                           

zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niedary; 



 

7) Nr XXXV/236/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                  

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec; 

8) Nr XXXV/237/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu               

zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno - usługowej na terenie wsi                 

Zawonia; 

9) Nr XXXV/238/2022 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia                               

i nadania jej statutu; 

10) Nr XXXV/239/2022 w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy             

uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Zawonia; 

11) Nr XXXV/240/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia; 

12)  Nr XXXV/241/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady 

Społecznej  Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że złożyła do Przewodniczącej Rady 

Gminy Zawonia wniosek o zmianę porządku obrad. Wniosek ten dotyczy wycofania z porządku 

obrad projektu uchwały Nr XXXV/235/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niedary. Wójt Gminy 

Zawonia poinformowała, iż otrzymała informację telefoniczną dotyczącą złożenia przez 

Wojewodę Dolnośląskiego skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę                

w sprawie uchwalenia studium Gminy Zawonia. Jest to niekorzystne szczególnie dla 

mieszkańców gminy, którzy oczekują na zmianę przeznaczenia terenu, ponieważ konieczne jest 

wstrzymanie prac nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.                       

W związku z powyższym konieczne jest wycofanie z porządku obrad uchwały dotyczącej 

Niedar. Pozostałe 3 uchwały dotyczące Kałowic, Tarnowca i Zawoni dotyczą miejsc, które                    

w starym studium maja takie samo przeznaczenie jak w nowym studium. 

Następnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że wniosek dotyczy 

również wykreślenia z nazwy projektu uchwały Nr XXXV/233/2022 fragmentu zapisu o treści 

„organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zawonia”. Po zmianie nazwa 

projektu uchwały nr XXXV/233/2022 otrzymuje brzmienie „w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu  pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 

Zawonia za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu”. 

 

Radni przeszli do głosowania nad wnioskiem złożonym przez Wójta Gminy Zawonia.  

Wniosek został przyjęty 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 odczytała porządek obrad 

po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 16 grudnia 2021 r.  

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXV/230/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

2) Nr XXXV/231/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                    

Zawonia; 

3) Nr XXXV/232/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa                

Dolnośląskiego; 

4) Nr XXXV/233/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  pieniężnego dla        

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawonia za udział                    

w działaniach ratowniczych, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu; 

5) Nr XXXV/234/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                             

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice; 

6) Nr XXXV/235/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                  

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec; 

7) Nr XXXV/236/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu               

zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno - usługowej na terenie wsi                 

Zawonia; 

8) Nr XXXV/237/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia; 

9) Nr XXXV/238/2022 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia                               

i nadania jej statutu; 

10) Nr XXXV/239/2022 w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy             

uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Zawonia; 

11) Nr XXXV/240/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady 

Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

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                                                 

16 grudnia 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 16.12.2021 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 

17 grudnia 2021 r. do 24 lutego 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 17.12 wpłynęło Zarządzenie Wójta Gminy Zawonia w sprawie wyboru wariantu 

średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych;  

- w dniu 23.12 wpłynęło pismo od Wojewody Dolnośląskiego o ustosunkowanie się do 

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

uchwalenia Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia; 

- w dniu 03.01. wpłynął wniosek Wójta Gminy Zawonia o utworzenie Młodzieżowej Rady 

Gminy Zawonia; 

- w dniu 17.01 wpłynęło pismo mieszkańca Gminy wraz z podpisami mieszkańców w sprawie 

umowy na wywóz nieczystości przez firmę PHU Eko-Agro; 

- w dniu 31.01. wpłynęło zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej o przesłaniu aktu oskarżenia 

– wniosku; 

- w dniu 01.02. wpłynęło sprawozdanie za 2021 r. z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Zawonia; 

11.02  wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące budżetu 

unijnego; 

- w dniu 22.02. wpłynął wniosek  mieszkańca Gminy Zawonia dotyczący projektu uchwały                 

Nr XXXV/241/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 

6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXV/230/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr XXXV/231/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy                    

Zawonia; 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XXXV/232/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa                

Dolnośląskiego; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. 



 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XXXV/233/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  pieniężnego dla        

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawonia za udział                    

w działaniach ratowniczych, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. Następnie wniosła 

autopoprawkę polegająca na wykreśleniu z treści projektu uchwały oraz uzasadnienia zapisów 

o treści „organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zawonia” 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie 

 

5) Nr XXXV/234/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                             

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że projekt uchwały dotyczy tylko 

drogi gminnej. Gdyby mieszkańcy, którzy złożyli skargę do Wojewody na Studium, sami 

złożyli skargę do sądu, to sąd administracyjny rozpatrywałby skargę tylko wokół nich. 

Wojewoda skarży całościowo uchwałę.  

Ta droga w Kałowicach jest drogą gruntową, w obecnym planie miejscowym ma wysoką  

kategorię drogi – KDD, czyli drogę dojazdową. Taką drogę trzeba zrobić w odpowiednim 

standardzie szerokości. Przy tej drodze znajdują się tylko domy mieszkalne. Aby wykonać 

drogę tańszym kosztem i bez kanału technologicznego konieczna jest zmiana kategorii drogi. 

Wójt Gminy Zawonia poprosiła o zmianę kategorii drogi z KDD na KDW – drogę wewnętrzną. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

6) Nr XXXV/235/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                  

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poprosiła  o poprawienie literówek w opisach do 

rysunków. Zmianie ulega tzw. nieprzekraczalna linia zabudowy, czyli te czarne trójkąty. 

Obecnie jest ona umiejscowiona w połowie działki lub przy drodze. Jeśli linia ta znajduje się 

w połowie działki, to mieszkaniec będzie mógł wybudować dom dopiero za tą linią, z tyłu 

działki. Uchwała ta umożliwi ujednolicenie umiejscowienia na działkach linii zabudowy przy 

drodze. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

7) Nr XXXV/236/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu               

zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno - usługowej na terenie wsi                 

Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że zarówno w starym studium jak                   

i w nowym studium obszar ten jest strefą przemysłową. Strefa ta znajduje się na końcu Zawoni 

w kierunku Suchej Wielkiej, gdzie powstał już jeden zakład. Inwestorzy chcą wykonać zjazd                    

z drogi wojewódzkiej, żeby nie jeździć już przez osiedle. Drogę, która zostanie wydzielona 

trzeba uzgodnić z DSDiK, co potrwa też kilka miesięcy. Droga ta będzie łączyć się z drogą 

gruntową do Suchej Wielkiej i będzie przebiegać przez całą strefę. 

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa zapytała dlaczego w uzasadnieniu do tej uchwały powołuje 

się na plan, skoro Wojewoda zaskarżył do sądu administracyjnego ten plan? 



 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że Wojewoda zaskarżył uchwałę             

w sprawie studium. Mimo iż Wojewoda zaskarżył studium, to ta uchwała obowiązuje. Nie 

wiadomo jaka będzie decyzja sądu. Jeżeli nowe studium zostanie uchylone, to będzie 

obowiązywało stare studium. Dopóki nie zostanie wydana decyzja przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny, to studium uchwalone we wrześniu 2022 r. obowiązuje.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

8) Nr XXXV/237/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. Zgodnie z zapisami                 

w statucie, 2 razy w roku uchwały muszą być przekazane radnym na 14 dni przed terminem 

sesji. Dotyczy to sesji absolutoryjnej oraz uchwalenia budżetu. W tym czasie dużo jeszcze się 

może zmienić. Ustawa przewiduje, że okres ten może wynosić 7 dni. Druga zmiana dotyczy 

wypłaty diet dla radnych. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

9) Nr XXXV/238/2022 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia                               

i nadania jej statutu; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że kadencja poprzedniej Młodzieżowej 

Rady Gminy Zawonia już wygasła. Ze względu na pandemię nie organizowano wyborów do 

nowej rady. Ponadto zmianie uległy przepisy dotyczące młodzieżowej rady. 

Uchwałę podjęto większością głosów (11 głosów za,  

1 głos wstrzymujący się – K. Onyśko) 

 

10) Nr XXXV/239/2022 w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy             

uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Zawonia; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

11) Nr XXXV/240/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady 

Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że w ubiegłym roku odeszła mieszkanka 

Czeszowa, która została wybrana na przedstawiciela do Rady Społecznej ZP ZOZ w Zawoni. 

Zgodnie z otrzymanym wyrokiem sądu, Rada Gminy jest zobligowana do utrzymania stałego 

składu osobowego Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Zawoni przez całą jej kadencję. Tego składu nie można  w trakcie kadencji ani zwiększać, ani 

zmniejszać. Na dzisiejszej sesji obecna jest Pani Jadwiga Krokos-Stempień. Wójt Gminy 

Zawonia poprosiła o przyjęcie kandydatury tej Pani poprzez głosowanie. Wiejski Ośrodek 

Zdrowia w Czeszowie  powinien mieć również swojego przedstawiciela. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zapytała mieszkankę, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie do Rady Społecznej  Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                          

w Zawoni? 



 

Mieszkanka Gminy Zawonia potwierdziła, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady 

Społecznej  ZP ZOZ w Zawoni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że pisemnie wpłynęła druga 

kandydatura mieszkańca Gminy Zawonia – Pana Marka Janusza Lesińskiego. Dlatego też będą 

2 głosowania.  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta powiedziała, że wybory osobowe polegają na tym, że 

osoba ta musi być obecna i wyrazić zgodę na kandydowanie. Mieszkaniec złożył akces do 

Rady, ale nie stawił się dzisiaj i nie może potwierdzić tej zgody. W związku z tym Wójt Gminy 

Zawonia poprosiła o głosowanie tylko nad jedna kandydaturą.  

Radni przeszli do głosowania nad kandydatura Pani Jadwigi Krokos-Stempień na członka Rady 

Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. 

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  

Radna Jolanta Wojtala powiedziała, że stan dróg powiatowych jest fatalny. Zgłaszała ten fakt 

do Oleśnicy albo do Trzebnicy i nie ma żadnego odzewu. Zgłaszała również fakt uszkodzonego 

wyświetlacza prędkości, który do dnia dzisiejszego nie został jeszcze naprawiony. 

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że Starostwo Powiatowe pozyskało środki na remont drogi 

Rzędziszowice-Ludgierzowice. Ponadto Wójt Gminy Zawonia otrzymała wstępne zapewnienie 

o remoncie drogi w Niedarach.  

Radna Aneta Jasińska-Madra odniosła się do pozyskanych środków na wsparcie dzieci z rodzin 

popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Radna zapytała, czy któryś ze 118 wniosków został 

rozpatrzony negatywnie?  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że wpłyneły 123 wnioski, ale tylko 

118 wniosków zostało uznanych przez Cyfrową Polskę. 

Radna Aneta Jasińska-Madra zapytała, czy będzie jakaś lista osób, które otrzymają wsparcie 

lub czy te osoby zostaną w jakiś sposób poinformowani czy się zakwalifikowali? 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że ze względu  na RODO lista taka 

nie będzie nigdzie publikowana. Możliwe, że lista będzie dostępna u sekretarki urzędu  i będzie 

można do niej zadzwonić i uzyskać informację na temat grantu. 

Radny Jarosław Jerdonek powiedział, że maja problem z jednym mieszkańcem. Wyjeżdżając          

z pola zasypuje drogę, która jest cały czas zabłocona. Mimo, iż osoba ta wysyła pracowników 

do wyczyszczenia drogi, to po godzinie przyjeżdża następne auto i znów jest ten sam problem. 

Sołtys zgłaszał już  ten problem do Pana Lisa. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poprosiła o podanie po sesji nazwiska mieszkańca,                    

w celu podjęcia interwencji. Nastęnie zapytała radnego czy jest to droga powiatowa, czy 

gminna? 

Radny Jarosław Jerdonek odpowiedział, że jest to droga powiatowa. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że w przypadku drogi powiatowej, to 

powiat musi zwrócić się do tej osoby.  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta zwróciła się do radnej Wandy Fabianowicz-Niwa. 

Powiedziała, że radna zwróciła się z pismem, na które pisemnie odpowiedziała. Powiedziała, 

że to pismo było skierowane bezpośrednio do Wójta, a powinno być do Przewodniczącej Rady 

Gminy Zawonia. Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że dokumentacja nadal jest w Urzędzie 

Wojewódzkim. 



 

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

 

Ad. 8. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXXV 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie Wójta Gminy Zawonia  

od dnia 17.12.2021 r. do dnia 24.02.2022 r. 
 

Inwestycje  

W ubiegłym roku zakończono prace związane z wydatkowaniem środków z funduszu 

sołeckiego. Dziękuję sołtysom za zaangażowanie w ich wydatkowanie.  

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Trzebnicy i przy Państwa zgodzie na finansowanie 

postawiono w naszych miejscowościach Czeszów, Rzędziszowice, Sędzice, Zawonia i Złotów 

radarowe wyświetlacze prędkości.  

Firma Gembiak – Mikstacki s.j. z Krotoszyna ukończyła przebudowę odcinka drogi gminnej                        

w Prawocicach o łącznej długości 140 mb. Wartość inwestycji wyniosła 136.969,05 zł. Na ww. 

inwestycję uzyskano dofinansowanie w kwocie 27.300,00 zł z Wydziału Geodezji i Kartografii 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

27 grudnia odbył się odbiór chodnika w miejscowości Sędzice. Chodnik powstał przy drodze 

powiatowej i jako gmina współfinansowaliśmy w 50% jego budowę. Koszt inwestycji to                       

258 000 zł i wykonano 383 mb chodnika na odcinku przy którym gmina w 2018 r. postawiła 

oświetlenie drogowe.  

W mijającym 2021 roku na nowe projekty oświetlenia dróg oraz wykonanie nowych lamp 

wydatkowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 222.327,00 zł. Postawiono sieciowe lampy 

typu LED w miejscowościach: Zawonia, które kompleksowo doświetlają powstające i stale 

rozbudowujące się osiedle Wiosenna – Swobodna – Radosna, Tarnowiec i Głuchów Dolny.  

Na początku roku otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość dotyczącą naszych uczniów. Urząd 

Marszałkowski WD w konkursie z RPO WD na zajęcia dla szkół podstawowych uznał wniosek 

gminy w kwocie 526 921 zł do uzyskania dofinansowania. Środki te zostaną wydatkowane na 

zajęcia dodatkowe w szkołach i wycieczki po województwie dolnośląskim.  

10 lutego otrzymaliśmy informacje z Centrum Projektów Cyfrowa Polska, że Gmina Zawonia 

uzyskała dofinansowanie w wysokości 300.617,00 zł na sprzęt komputerowy (laptopy)                             

w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR”. Zaakceptowano 118 wniosków i w ramach otrzymanych środków 

po ogłoszeniu przetargu zakupimy laptopy o wartości 2 500 zł.   

16 lutego ogłoszono wyniki konkursu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach którego 

Gmina Zawonia uzyskała dofinansowanie w wysokości 50%, czyli 655.664,50 zł na remont 

drogi w Miłonowicach. W ramach tego remontu zaplanowano odtworzenie jezdni na długości 

973 mb, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, renowację odcinków rowu i umocnienie 

skarp przy przepustach.  

Wczoraj wzięłam udział w kolejnej konferencji organizowanej przez ZIT WroF do którego 

należymy w nowej perspektywie unijnej na temat podziału środków. Porozumienie, które 

zostało zawarte pomiędzy 19-stoma gminami w sprawie zasad współpracy w ZIT Wrof ukazało 

się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 27 grudnia 2021r.   

 

Wydarzenia  

Z ogromną radością otrzymaliśmy informację o zdobyciu przez sołtysa Prawocic Pana Janusza 

Szymczyszyna 1-go miejsca w powiecie trzebnickim i 3-go w województwie w konkursie na 

Sołtysa Roku 2021 organizowanego przez Gazetę Wrocławską.   



 

Natomiast nasza jednostka OSP Złotów zajęła miejsce 3 w konkursie Gazety Wrocławskiej na 

najlepszą jednostkę OSP w województwie. Serdecznie gratulujemy OSP Złotów. 

17 grudnia odbył się VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - ZAWONIA KOLĘD PEŁNA. 

To wspaniałe i pełne wzruszenia wydarzenie w którym najmłodsze dzieci z naszej gminy 

śpiewają kolędy i pastorałki. 

18 grudnia odbył się jak każdego roku Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury.   

7 stycznia w hali sportowej w Tarnowcu odbyła się Gala Boksu Zawodowego. Impreza cieszyła 

się dużym zainteresowaniem i otrzymaliśmy dużo gratulacji za pozwolenie na jej organizację. 

Transmisja gali odbyła się w telewizji Polsat na kanale Polsat Sport oraz w internecie                                         

i w dalszym ciągu jest powtarzana. Zwycięzcą Gali został Damian Knyba z Dzierżoniowa.  

30 stycznia w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie odbyła się Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy zorganizowana po raz 29 przez sztab założony już po raz 29 – ty w Szkole 

Podstawowej w Czeszowie. Bardzo dziękuję dyrekcji i nauczycielom szkoły za tę inicjatywę. 

Dziękuję Pani Sołtys Beacie Borowiak i radzie sołeckiej wraz z Kołem Gospodyń 

„Czeszowianki” którzy aktywnie włączyli się do organizacji akcji WOŚP w Sali CIL-u,                                  

a szczególnie dziękuję wolontariuszom. Dzieci i sklepy, w których znajdowały się puszki, 

zebrały kwotę 32 346 zł, to kolejna rekordowa kwota tego sztabu. Gratuluję.  

Na zakończenie pragnę przypomnieć o składaniu wniosków do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków. Do dnia 28 lutego przyjmujemy też wnioski o dofinansowanie prac 

związanych z usunięciem azbestu.  

 

Dziękuję. 

 

 

 


