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PROTOKÓŁ NR L/23 

z L Sesji Rady Gminy Zawonia 

odbytej w dniu 28 lutego 2023 r. 

 

L Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się o godzinie 11.30 w Sali Senioralnej 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 L Sesję Rady Gminy 

Zawonia. Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powitała przybyłych na dzisiejszą sesję 

radnych oraz mieszkańców gminy. 

Następnie 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.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 

radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Zawonia może obradować 

i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecni radni: 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 protokołów z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytych w dniach 29 grudnia  

2022 r., 11 stycznia 2023 r. oraz 09 lutego 2023 r. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr L/309/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Zawonia  

z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem 

oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku  

i świadczenia rzeczowego dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w domu  

i szkole” na lata 2019-2023; 

2) Nr L/310/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Zawonia z przeprowadzonej kontroli placów zabaw i świetlic na terenie Gminy 

Zawonia; 

3) Nr L/311/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi; 

4) Nr L/312/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

6. Wnioski i zapytania. 
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7. Zamknięcie obrad sesji 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Zawonia odbytych w dniach  

29 grudnia 2022 r., 11 stycznia 2023 r. oraz 09 lutego 2023 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zapytała, czy ktoś 

z radnych chce wnieść poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu z sesji Rady Gminy 

Zawonia odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.  

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia wniosła o przyjęcie 

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zapytała, czy ktoś  

z radnych chce wnieść poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu z sesji Rady Gminy 

Zawonia odbytej w dniu 11 stycznia 2023 r.  

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia wniosła o przyjęcie 

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 11 stycznia 2023 r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zapytała, czy ktoś  

z radnych chce wnieść poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu z sesji Rady Gminy 

Zawonia odbytej w dniu 09 lutego 2023 r.  

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia wniosła o przyjęcie 

protokołu z Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 09 lutego 2023 r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 4. 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 15.01. wpłynęła petycja w sprawie nadania nazwy ulicy Aleja Dębowa w miejscowości 

Tarnowiec; 

- w dniu 23.01. wpłynął e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety na temat problemów i wyzwań 

w obrębie ekologii i ochrony środowiska z jakim samorządowe władze gminne stykają się  

w swojej pracy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia zamknęła punkt 4. i przystąpiła do realizacji punktu 5.  

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Nr L/309/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Zawonia  

z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
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uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem 

oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku  

i świadczenia rzeczowego dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w domu  

i szkole” na lata 2019-2023; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

2) Nr L/310/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Zawonia z przeprowadzonej kontroli placów zabaw i świetlic na terenie Gminy 

Zawonia; 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

3) Nr L/311/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi; 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

4) Nr L/312/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, czy nie byłoby rozsądniej wstrzymać się i zorganizować 

zebranie wiejskie w sprawie nadania nazw ulic. Nadanie nazwy jednej ulicy zburzy numerację. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że jest to uchwała w sprawie 

rozpatrzenia petycji, a nie w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 

 

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

 

Ad. 6. Wnioski i zapytania. 

 Radna Izabella Grzelak poruszyła temat remontu drogi Ludgierzowice-Rzędziszowice i braku 

wykonania części chodnika przy remontowanej drodze. 

Radna Monika Jasik zapytała, kiedy będą łatane dziury na ul. Spacerowej w Zawoni?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia powiedziała, że będzie rozmawiać w dniu dzisiejszym 

z pracownikiem urzędu.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji radnej Anety Jasińskiej-Madra. Zapytał dlaczego od 03.11 zaniechała procedowania 

złożonych przez niego wniosków. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radna Aneta Jasińska-Madra 

odpowiedziała, że pamięta te wnioski i zostały one przedyskutowane.  Posiedzenie Komisji nie 

było zwoływane w statutowy sposób. Na każdą sesję za zapraszani mieszkańcy i są wśród nich 

również seniorzy czy młodzież . 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał czemu wnioski, które zostały złożone do protokołu nie 

są rozpatrywane. Powiedział, że oczekuje, iż komisje Rady Gminy  będą postępować zgodnie 

ze statutem. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radna Aneta Jasińska-Madra 

odpowiedziała, że wioski te zostaną rozpatrzone.  
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Następnie Mieszkaniec Gminy Zawonia zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Oświaty (…) 

radnej Izabelli Grzelak. Zapytał czy Gmina Zawonia jest przyjazna seniorom? 

Przewodnicząca Komisji Oświaty (…) radna Izabella Grzelak odpowiedziała, że gmina jest 

przyjazna seniorom. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia poruszył temat braku możliwości wyrobienia karty seniora  

w Urzędzie Gminy Zawonia. Powiedział, że Gmina Zawonia uczestniczyła kiedyś w programie 

„Gmina przyjazna seniorom“, ale z niego zrezygnowała, ponieważ trzeba było tam wnosić jakąś 

opłatę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że zorientuje się jak wygląda sprawa  

i udzieli odpowiedzi. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zwrócił się do Wiceprzewodniczacej Komisji Rewizyjnej radnej 

Wandy Fabianowicz-Niwa. Zapytał jaki podmiot był kontrolowany podczas ostatniej kontroli 

Komisji Rewizyjnej? Poinformował, że nie ma o tym mowy w sprawozdaniu z kontroli. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa odpowiedziała, że 

podmiotami kontrolowanymi była Wójt Gminy Zawonia oraz GOK. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia powiedział, że wniosków jest dużo. Zapytał do kogo zespół 

kontrolny zawnioskował? Jaki organ ma to wykonać? 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wanda Fabianowicz-Niwa odpowiedziała, że 

Wójt Gminy i Dyrektor GOK.  

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, czy w tej przedłużonej kadencji Komisja Rewizyjna 

zamierza przeprowadzić chociaż raz kontrolę organów w zakresie wskazanym w ustawie  

o samorządzie gminnym i statucie?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że na przyszły rok będzie inny plan 

pracy. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał radnego Czesława Warzechę, gdzie jest przepompownia 

w Zawoni, która ma być łącznikiem kanalizacji do Tarnowca.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że na razie w tym temacie nic nie 

ruszyło. 

Radna Monika Jasik opuściła salę obrad o godz. 11:46. Od tej chwili obecnych na sali było 12 

radnych. 

Mieszkaniec Gminy Zawonia zapytał, czy Gmina ma w kasie te 13.000.000,00 zł na remont  

i modernizację oczyszczalni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia odpowiedziała, że jeżli są to pieniądze przyznane, to na 

pewno wpłyną. 

Następnie odbyła sie dyskusja między Mieszkańcem Gminy Zawonia, a Przewodniczącą Rady 

Gminy Zawoni na temat deficytu w budżecie Gminy Zawonia. 

Radna Izabella Grzelak poinformowała, że droga Ludgierzowice-Rzedziszowice jest od dzisiaj 

nieprzejezdna. 

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

 

Ad. 7. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia Grażyna Ogrodowicz-Nitka zamknęła obrady L Sesji 

Rady Gminy Zawonia. Imienne wykazy głosowań radnych znajdują się w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce „Imienne wykazy głosowań na Sesjach Rady Gminy Zawonia“. 



Projekt  

 

 

Protokołowała         Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia 

 

Angelika Niewójt               Grażyna Ogrodowicz-Nitka 

 

 

 

 


