
 

PROTOKÓŁ NR XLI/22 

z XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 11 sierpnia 2022 r. 

 

XLI Nadzwyczajna 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. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzyła XLI Nadzwyczajną Sesję 

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

Panią Wójt. 

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 9 radnych, 

co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować 

i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecni radni: Monika Jasik, Jarosław Jerdonek, Zdzisław Marszałek, Marek Michałowski, 

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 w dniu 

08.08.2022 r. do Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia wpłynął wniosek Wójta Gminy 

Zawonia o zwołanie dzisiejszej sesji z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XLI/265/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/2018 z dnia 29 marca                  

2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć             

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,                   

terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

kierownicze; 

2) Nr XLI/266/2022 w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania,              

wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych                                             

w publicznych szkołach podstawowych; 



 

3) Nr XLI/267/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii; 

4) Nr XLI/268/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli najmu i dzierżawy mienia 

komunalnego gminy. 

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

wniosek ¼ składu Komisji Rewizyjnej w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów 

uchwał  Nr XLI/267/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Zawonia z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz                             

Nr XLI/268/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Zawonia z przeprowadzonej kontroli najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr XLI/265/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/2018 z dnia 29 marca                  

2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć             

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,                   

terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

kierownicze; 

Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta poinformowała, że w dniu 12.05.2022 r. ukazała się 

ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. Ustawa po 

uprawomocnieniu się i uzyskaniu pozytywnej opinii związków zawodowych nauczycieli 

nakłada obowiązek przedstawienia Radzie Gminy do zaopiniowania i podjęcia uchwały                        

w sprawie utworzenia nowego stanowiska pracy w szkołach. Jest to stanowisko pedagoga 

specjalnego, który będzie zajmował i opiekował się dziećmi z orzeczeniami. Powyższa uchwała 

określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wysokości 22 godzin. Wymiar tych 

godzin jest określony w ustawie z dnia 12.05.2022 r. Podjęta przez Radę Gminy uchwała 

zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wejdzie                                                       

w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Uchwała musi obowiązywać od                       

01.09.2022 r.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

 

 



 

2) Nr XLI/266/2022 w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania,              

wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych                                             

w publicznych szkołach podstawowych; 

Wójt Gminy Zawonia poinformowała, że 10.06.2022 r. ukazało się obwieszczenie Ministra 

Edukacji i Nauki określające wysokość wskaźnika waloryzacji stawki za godzinę pobytu 

dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych powyżej 5 darmowych godzin tego pobytu. 

Do końca sierpnia br. obowiązuje stawka 1 zł, a od 01.09.2022 r. po uwzględnieniu wskaźnika 

waloryzacji stawka ta będzie wynosić 1,14 zł. Podjęta przez Radę Gminy uchwała zostanie 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wejdzie w życie                   

w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Uchwała musi obowiązywać od 01.09.2022 r.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr XLI/267/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii; 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Fabianowicz-Niwa odczytała projekt 

uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr XLI/268/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli najmu i dzierżawy mienia 

komunalnego gminy. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Fabianowicz-Niwa odczytała projekt 

uchwały. 

Radna Aneta Jasińska-Madra poinformowała, że Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej 

stwierdził, że ustalone stawki czynszowe są na niskim poziomie. Zespół kontrolny 

zawnioskował o dokonanie aktualizacji stawki bazowej czynszu. Po analizie uzyskanych 

informacji i zapoznaniu się z dokumentami Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, 

w związku z tym nie sporządzono projektu wystąpienia pokontrolnego.  

Wójt Gminy Zawonia powiedziała, że obecne stawki ustalone zostały na podstawie Zarządzenia 

Wójta Gminy Zawonia i obowiązują od 2012 r. Na podstawie otrzymanego protokołu stawki  

bazowe czynszu będą podwyższane. Przed podjęciem nowego zarządzenia, proponowane 

stawki zostaną skonsultowane z członkami Komisji Oświaty, Kultury Sportu oraz Zdrowia                     

i Spraw Socjalnych. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 3. i przystąpiła do realizacji punktu 4. 

 

Ad. 4. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady XLI 

Nadzwyczajnej 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


