
 

  PROTOKÓŁ NR XXXIX/22 

z XXXIX sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 02 czerwca 2022 r. 

 

XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 15.00 w Sali 

Widowisk Gminnego Ośrodka 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 XXXIX Zwyczajną Sesję 

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

Wójt, Panią Skarbnik, sołtysów, mieszkańców Gminy Zawonia oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych. 

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. 

Nieobecni radni: Monika Jasik, Krzysztof Onyśko, 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 26 maja 2022 r. 

4. Informacja Wójta Gminy Zawonia. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zawonia. 

6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady. 

7. Odczytanie sprawozdania finansowego Gminy Zawonia za 2021 rok. 

8. Odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 r.  

9. Informacja o stanie mienia Gminy Zawonia. 

10.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok. 

11.  Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zawonia za 2021 

rok i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Zawonia za 2021 rok. 

12.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zawonia za 

rok 2021. 

13.  Prezentacja Raportu o stanie Gminy Zawonia. 

14.  Debata nad Raportem o stanie Gminy Zawonia. 

15.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXIX/252/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum 

 zaufania; 



 

2) Nr XXXIX/253/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

 sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok; 

3) Nr XXXIX/254/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2021; 

4) Nr XXXIX/255/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2021 

rok; 

5) Nr XXXIX/256/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni; 

6) Nr XXXIX/257/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Czeszów; 

7) Nr XXXIX/258/2022 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. 

16. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

17. Zamknięcie Sesji. 

 

Następnie radni przeszli do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. 

Porządek obrad 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                                                

26 maja 2022 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                                      

26 maja 2022 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 

26 maja 2022 r. do 02.06.2022 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 wpłynęło następujące pismo: 

- w dniu 27.05 wpłynęło zgłoszenie mieszkańca Gminy Zawonia do udziału w debacie nad 

raportem o stanie Gminy Zawonia. 

 

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

 

Ad. 6. Informacja Przewodniczących Komisji. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa poinformowała, że 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia na posiedzeniu w dniu 20 maja 2022 r. rozpatrzyła 



 

sprawozdanie finansowe i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 

2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o tym sprawozdaniu oraz 

przeanalizowała informację o stanie mienia komunalnego. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia pozytywnie zaopiniowali 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia i sprawozdanie finansowe Gminy 

Zawonia za 2021 rok. 

Na posiedzeniu obecnych było 5 członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 5 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

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

Izabella Grzelak poinofmrowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw 

Socjalnych Rady Gminy Zawonia na posiedzeniu w dniu 25.05.2022 r. dokonała analizy 

danych i informacji ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 

rok oraz zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Zawonia za 2021 rok. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy 

Zawonia  pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia 

i sprawozdanie finansowe Gminy Zawonia za 2021 rok. 

Na posiedzeniu obecnych było 7 członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 7  głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymało się – 0  głosów 

 

Radna Jolanta Wojtala - członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Rady Gminy Zawonia na posiedzeniu w dniu 25.05.2022 r. dokonała analizy 

danych i informacji ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 

rok oraz zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Zawonia za 2021 rok. 

Członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy 

Zawonia  pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia 

i sprawozdanie finansowe Gminy Zawonia za 2021 rok. 

Na posiedzeniu obecnych było 6 członków komisji. 

Przebieg głosowania: 

za – 6  głosów 

przeciw – 0 głosów  

wstrzymało się – 0 głosów 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu radny Marek Michałowski 

poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy Zawonia 

na posiedzeniu w dniu 25.05.2022 r. dokonała analizy danych i informacji ze sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok oraz zapoznała się ze 

sprawozdaniem finansowym Gminy Zawonia za 2021 rok. 

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Rady Gminy Zawonia  

pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawonia                                  

i sprawozdanie finansowe Gminy Zawonia za 2021 rok. 

Na posiedzeniu obecnych było 6 członków komisji. 

 



 

Przebieg głosowania: 

za – 6  głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymało się – 0 głosów 

 

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

 

Ad. 7. Odczytanie sprawozdania finansowego Gminy Zawonia za 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek                              

o nieodczytywanie w całości sprawozdania finansowego Gminy Zawonia za 2021 r. z uwagi na 

to, iż sprawozdanie to było analizowane na wszystkich komisjach Rady Gminy. Uwagi bądź 

wnioski będzie można zgłaszać podczas dyskusji nad uchwałą. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 8. Odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek                              

o nieodczytywanie w całości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 r.                  

z uwagi na to, iż sprawozdanie to było analizowane na wszystkich komisjach Rady Gminy. 

Uwagi bądź wnioski będzie można zgłaszać podczas dyskusji nad uchwałą. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 9. Informacja o stanie mienia Gminy Zawonia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka złożyła wniosek                                

o nieodczytywanie Informacji o stanie mienia Gminy Zawonia z uwagi na to, iż informacja ta 

była analizowana na wszystkich komisjach Rady Gminy. Uwagi bądź wnioski będzie można 

zgłaszać podczas dyskusji nad uchwałą. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka odczytała Uchwałę                           

Nr III/34/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

20.04.2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zawonia sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok. Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną o ww. sprawozdaniu 

 

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

11.  

 

Ad. 11. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zawonia za 

2021 rok i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zawonia za 2021 rok. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa odczytała opinię 

Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Zawonia za 2021 r. o następującej treści: 



 

„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia na posiedzeniu w dniu 20 maja 2022 r. rozpatrzyła 

sprawozdanie Wójta Gminy Zawonia z wykonania budżetu Gminy Zawonia  za 2021 rok wraz 

ze sprawozdaniem finansowym Gminy Zawonia za rok 2021, a także wysłuchała ustnych 

wyjaśnień, a następnie stwierdziła, co następuje: 

1. Uchwalony przez Radę Gminy Zawonia budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 

przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.962.020,89 zł, dochody wykonano  

w kwocie 40.762.600,95 zł, co stanowiło 110,28% planu, w tym planowane dochody 

bieżące na kwotę 36.545.433,84 zł, wykonano w kwocie 38.109.462,83 zł co stanowi  

104,28% oraz planowane dochody majątkowe w wysokości 416.587,05 zł wykonano 

na kwotę 2.653.138,12 zł co stanowi 636,87%. 

2. Uchwalony przez Radę Gminy Zawonia plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 39.466.785,58 zł. Wydatki zrealizowano  

w kwocie 32.551.338,86 zł, co stanowi 82,48%  planu.  

W budżecie Gminy wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.972.863,81 zł.  

Wydatkowano kwotę 3.316.634,15 zł, co stanowi 55,53% planowanych wydatków 

majątkowych. 

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 33.493.921,77 zł, zrealizowano 

wydatki w kwocie 29.234.704,71 zł, co stanowi 87,28% planu.  

3. Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 8.211.262,09 zł, przy planowanym 

deficycie w wysokości 2.504.764,69 zł.  

4. W 2021 roku Gmina Zawonia wykupiła obligacje komunalne w kwocie 980.000,00 zł 

oraz spłaciła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu w kwocie 50.300,00 zł. 

5. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 r. wynosi 1.627.100,00 zł, co w stosunku do 

wykonanych dochodów stanowi 3,99%. 

6. Gmina na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań. 

 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do 

wydania pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok  

i wystąpienia do Rady Gminy Zawonia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Zawonia.” 

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa 

odczytała fragment uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z dnia 20 maja 2022 r. 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zawonia za 2021 rok o treści:                                                  

 

§ 1 

„Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie roczne z wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

o tym sprawozdaniu oraz przeanalizowała informację o stanie mienia komunalnego. 

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 559 ) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r.  r. poz. 305) Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

Gminy za 2021 rok oraz wnosi do Rady Gminy Zawonia o udzielenie Wójtowi Gminy Zawonia 

absolutorium za 2021 rok. ” 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 11. i przystąpiła do realizacji punktu 

12.  

 



 

Ad. 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zawonia 

za rok 2020. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa odczytała Uchwałę 

Nr III/53/2022 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z  dnia 

27.05.2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zawonia za rok 2021. Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o ww. wniosku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 12. i przystąpiła do realizacji punktu 

13.  

 

Ad. 13. Prezentacja Raportu o stanie Gminy. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przeprosiła za błąd, który pojawił się na stronie                       

9 w Raporcie, dotyczący zdania znajdującego się pod tabelą. Zdanie to zostało z poprzedniego 

Raportu, dlatego że procent wykonania tego działu jest porównywalny do lat poprzednich. 

Radnym zostanie doręczona korekta dotycząca tego zdania. 

Między sołtysami, mieszkańcem Gminy Zawonia, a Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia 

wywiązała się dyskusja dotycząca zasłaniania ekranu przez aparat do nagrywania. 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta przedstawiła Raport o stanie Gminy Zawonia za 2021 

rok. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 13. i przystąpiła do realizacji punktu 

14.  

 

Ad. 14. Debata nad Raportem o stanie Gminy.                  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka otworzyła debatę nad 

Raportem o stanie Gminy. Następnie poinformowała, że do debaty nad Raportem o stanie 

Gminy zgłosilo się 3 mieszkańców. Zgłoszenia wpłynęły w dniu 01.06.2022 r.. Ze względu na 

braki formalne mieszkańcy, którzy zgłosili się do debaty nie zostają do niej dopuszczeni.                    

W przypadku dwóch mieszkańców brakami formalnymi są braki w wymaganej liczbie 

podpisów osób udzielających poparcia. W przypadku trzeciego mieszkańca na liście poparcia 

znajdowały się podpisy osób udzielających poparcia, które nie zamieszkują na terenie gminy 

Zawonia. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że podtrzymuje zdanie, iż w debacie 

mają prawo uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy gminy Zawonia, którzy uzyskali poparcie                                       

20 mieszkańców. To w ich imieniu będzie wypowiadał się mieszkaniec, który weźmie udział 

w debacie, ze wzgledu na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy Gminy mogą wziąć niej udział. 

Ustawodawca ograniczył ich liczbę do 15 osób. Podobnego zdania jest kancelaria prawna 

obsługująca Gminę. Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, że przed 

podjęciem decyzji o odmówieniu zgody na udział w debacie zapoznała się z praktyką 

stosowaną w innych gminach. Wiele gmin stosuje tę samą zasadę, np. Szubin, Orla, Dąbie, 

miasto Gdynia. Inne gminy, jeżeli nawet nie piszą wprost, że ma to być lista poparcia 

mieszkańców, umieszczają wzory listy, na których zawarte są takie dane jak imię i nazwisko  

mieszkańca, adres i podpis. W celu uniknięcia niedomówień umieszczono na stronie Urzędu 

Gminy Zawonia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie Gminy“ 

wzór zgłoszenia mieszkańca do debaty oraz wzór listy osób udzielających poparcia. Nie było 

ze strony mieszkańców żadnych zatrzeżeń do tej formy. W przypadku złożonych dokumentów 

wzór zgłoszenia jest inny, jednak Przewodnicząca byłaby skłonna go zaakceptować. Lista osób 

udzielających poparcia złożona przez mieszkańca nie zawiera 20 podpisów mieszkańców 

Gminy, lista nie zawiera adresów, część podpisów jest nieczytelna. 



 

Mieszkaniec Gminy Zawonia, który złożył zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem                   

o stanie gminy powiedział, że spełnił wszystkie ustawowe wymogi, tak jak i pozostali 

mieszkańcy. Przewodnicząca Rady Gminy nie ma żadnego umocowania i legitymacji do 

opracowania jakiegokolwiek wzoru, ponieważ to zrobiła ustawa. Następnie mieszkaniec gminy 

Zawonia odniósł się do pisma Wojewody uznającego jego skargę za ubiegłoroczne 

niedopuszczenie do debaty.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że mieszkaniec nie będzie powoływał się 

na pismo, którego jako Przewdnicząca nie otrzymała. Następnie odebrała mieszkańcowi głos. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia odczytał fragment pisma Wojewody Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka poinformowała 

mieszkańca gminy Zawonia, że Rada Gminy Zawonia udzieliła wyjaśnień Wojewodzie 

Dolnośląskiemu, ale nie otrzymała pisma, o którym mówi mieszkaniec. Następnie powiedziała, 

że podtrzymuje swoje stanowisko i nie dopuszcza mieszkańca do udziału w debacie. 

Mieszkaniec gminy Zawonia powiedział, że złoży kolejne zawiadomienie do prokuratury.  

Następnie radna Jolanta Wojtala odniosła się do wykonania dochodów w dziale gospodarka 

mieszkaniowa. Radna zapytała jakie prace nie  zostały wykonane?  

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że nie wykonano remontu pałacu, 

ponieważ nikt nie zgłosił się do przetargu.  

Radna Izabella Grzelak zapytała ile środków finansowych gmina dokłada do oświaty? 

Skarbnik Gminy Zawonia Jadwiga Kaczmarek odpowiedziała, że gmin dokłada ponad 3 

miliony złotych do wydatków finansownych w zakresie zadań oświatowych. Subwencja 

wynosi ponad 5 milionów złotych, a wszystkie wydatki wynoszą ponad 9 milionów złotych.     

W tym są jeszcze dotacje z budżetu państwa po stronie dochodowej, a także szkoły wykonują 

osiągają dochody z tytułu najmu pomieszczeń. 

Radny Zdzisław Marszałek zapytał dlaczego dochody w dziale Ochrona zdrowia wynoszą 

670% i co zawiera kwota tych wydatków? Radny zapytał czy remont ośrodka zdrowia w 

Zawoni przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że został już docieplony stropodach oraz fundamenty, 

docieplane będą ściany a także wymieniane będą okna. Ponadto wykonana zostanie instalacja 

fotowoltaiczna oraz wymieniona instalacja centralnego ogrzewania  i elektryczna. 

Skarbnik Gminy Zawonia powiedziała, że 670% wykonania w dziale Ochrona zdrowia 

spowodowane jest otrzymaniem w grudniu ubiegłego roku przez Gminę Zawonia 250.000,00 

zł nagrody w konkursie „Najbardziej odporna gmina“. Środki te nie zostały wprowadzone do 

budżetu, w związku z tym wykonanie jest dużo wieksze niż plan. Wydatki w tym dziale dotyczą 

m.in. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, organizacji punktu telefonicznego w 

zakresie szczepień przeciwko COVID-19, środkow otrzymanych na promocję tych szczepień. 

Radny Czesław Warzecha powiedział, że w Tarnowcu i na tzw. Cegielni zbyt często brakuje 

wody. Radny zapytał co z projektem rozbudowy stacji? 

Wót Gminy Zawonia odpowiedziała, że Tarnowiec i tzw. Cegielnia mają problem z wodą w 

przypadku spadku ciśnienia. Kilka lat temu wybudowano przepompownię, żeby podnieść 

ciśnienie. Odwiert pod nową stację został zrobiony po to, aby odciąć Zawonię, Tarnowiec, 

Budczyce, Pęciszów, Czeszów, Kałowice, Pstrzejowice i Suchą Wielką i zasilić te 

miejscowości w wodę z nowej stacji. Umożliwi to podniesienie ciśnienia wody.  

Radna Wanda Fabianowicz-Niwa powiedziała, że wydanych zostaje dużo decyzji o warunkach 

zabudowy, a  mieszkańców w gminie Zawonia ubywa. 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że mieszkańcy nie chcą meldować się w gminie Zawonia.  

Radna Katarzyna Grech powiedziała, że w raporcie powinny zostać też ujęte informacje 

dotyczące zaległości mieszkańców za wodę, odpady, podatki. Ponadto dobrze by było, aby 

wskazać wydatki poniesione w ramach promocji, a także co gmina uzyskała poprzez tą 

promocję.  



 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta odpowiedziała, że wszystkie te informacje znajdują 

się w sprawozdaniu rocznym. Jeśli radna chce takie informacje, to w przyszłym roku postara 

się ująć takie dane w Raporcie. 

Radna Aneta Jasińska-Madra odniosła sie do tabeli nr 11 w sprawozdaniu. W tabeli pokazane 

są inwestycje, które nie zostały zrealizowane. Radna zapytała dlaczego te inwestycje nie zostały 

wykonane i jakie są plany odnośnie tych inwestycji? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że rurociągu tłocznego nie wykonano z powodu 

konieczności poprawy i zmiany projektu. Nie wydatkowano 300.000,00 zł na rozbudowę stacji 

uzdatniania wody, ponieważ będzie składany wniosek na tę inwestycję. Z tej kwoty 

wydatkowano tylko środki na dokumentację projektową.  Następnie Wójt Gminy Zawonia 

przedstawiła plany odnośnie budynku gminnego przy ul. Wrzosowej w Zawoni. 

Radny Jarosław Jerdonek zapytał, czy gmina otrzymuje jakieś dofinansowanie z tytułu 

uczęszczania do szkoły przez dzieci z Ukrainy? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że otrzymujemy takie dofinansowanie z tytułu 

uczęszczania do szkoły przez dzieci z Ukrainy. Warunkiem jest zapewnienie tym dzieciom 2 

godzin nauki języka polskiego.  

Radna Joanna Kaleńczuk zapytała, jak w czasie pandemii radził sobie Gminny Ośrodek 

Zdrowia? Jak z wynajmem świetlic w tym okresie? 

Wójt Gminy Zawonia odpowiedziała, że Pani Dyrektor GOK musiała wyjść. Ciężko 

powiedzieć czy spadły dochody i jak z wynajmem sal.  

Radna Izabella Grzelak powiedziała, że gdy wprowadzane był obostrzenia i nie wolno było się 

spotykać, to nie można było wynajmować świetlic. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 14. i przystąpiła do realizacji punktu 

15.  

 

Ad. 15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XXXIX/252/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania; 

Uchwałę podjęto większością głosów (10 głosów za, 2 głosy przeciw) 

 

2) Nr XXXIX/253/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie  

 

3) Nr XXXIX/254/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium  z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2021; 

Uchwałę podjęto większością głosów (10 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się) 

Radni, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy złożyli gratulacje 

Wójtowi Gminy Zawonia w związku z udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Zawonia za rok 2021. 

 

4) Nr XXXIX/255/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2021 rok; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie  

 

 

5) Nr XXXIX/256/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie  



 

 

6) Nr XXXIX/257/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Czeszów; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie  

 

7) Nr XXXIX/258/2022 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 przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 15. i przystąpiła do realizacji punktu 

16.  

 

Ad. 16. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie wnieśli dyskusji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 16. i przystąpiła do realizacji punktu 

17.  

 

Ad. 17. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XXXIX 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


