
 PROJEKT do wyłożenia do publicznego wglądu  

 

 

UCHWAŁA NR …………………. 

 RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia ……………………..  2014 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu  

Zagospodarowania Przestrzennego  „SIEDLISKA 12”  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 

z późniejszymi zmianami) i po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 

uchwalonym Uchwałą Nr XIV/102/99 Rady Gminy Nozdrzec z dnia  26 października 1999 r.  

z późniejszymi zmianami  

 

Rada Gminy Nozdrzec uchwala, co następuje: 

 

ROZDZIAŁ I  

Ustalenia ogólne 

 

§1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „SIEDLISKA 12” –  

w gminie Nozdrzec, w miejscowości Siedliska, zwany dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni 4,67 ha, położony w miejscowości Siedliska, 

położony wzdłuż rzeki San, na południowy-zachód od drogi powiatowej. 

3. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz Załącznika 

graficznego Nr 1 – stanowiącego jego integralną część  - rysunku planu  w skali 1:1000, 

Załącznika nr 2 – stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu i Załącznika nr 3 – stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

4. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oznaczone są na 

rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przepisami 

uchwały. 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci granicy obszaru objętego planem, linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 

nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz symboli literowych są obowiązującymi ustaleniami 

planu. 

6. Przedmiotem ustaleń  planu są następujące  przeznaczenia  terenów: 

1) tereny zabudowy zagrodowej z funkcją agroturystyczną – oznaczone na rysunku 

planu symbolem: 1RM; 

2) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich – oznaczone na rysunku planu 

symbolem: 1RU; 

3) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunku planu symbolem: 1KDW; 

4) tereny parkingów – oznaczone na rysunku planu symbolem: 1KP; 

5) tereny ciągów pieszo-rowerowych – oznaczone na rysunku planu symbolem: 1KS; 



6) tereny zieleni z infrastruktura techniczną – oznaczone na rysunku planu symbolem: 

1ZI/K; 
7) tereny zieleni rekreacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolem: 1ZR, 2ZR  

i 3ZR; 

8) tereny zieleni izolacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI, 3ZI  

4ZI, 5ZI i 6ZI; 
9) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone na rysunku planu 

symbolem: 1WS. 

 

ROZDZIAŁ II  

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem 

 

§2. 1. Główne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi obszaru 

objętego planem prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i parkingów, w przypadku 

braku możliwości takiej realizacji inwestycji, dopuszcza się przebieg sieci i lokalizację 

urządzeń w terenach wyznaczonych w planie pod inne zainwestowanie. 

2. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się: 

1) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie 

kolidują z innymi ustaleniami planu; 

2) zmianę kształtu i wielkości działek w dostosowaniu do ich przeznaczenia i zasad ich 

kształtowania ustalonych planem. 

 

§3. 1. Zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony  środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć emitujących hałas przekraczający wartości 

dopuszczalne oraz mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości dla funkcji 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RM – jako terenów zabudowy 

zagrodowej; 

2) zakazuje się prowadzenia działalności, której uciążliwość wykraczałaby poza granicę 

obszaru wyznaczonego planem, na którym przedsięwzięcie będzie realizowane,  

za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 

3) zakazuje się realizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej oraz realizacji sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

4) zakazuje się gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych,  

a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody; 

5) zakazuje się prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym 

szczególności ich składowania; 

6) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar 

Natura 2000,  nie związanych bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie 

wynikającej z tej ochrony; 

7) przy zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić położenie  

w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, poprzez 

ustalenia zawarte w przepisach niniejszej uchwały;  



8) przy zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić położenie  

w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie zasięgu zalewu 

wodami powodziowymi Q1% od rzeki San, zgodnie z opracowaniem RZGW  

w Krakowie pn. „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią  

w zlewni Sanu, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej”, 

stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, oznaczonego na rysunku 

planu szrafem i symbolem ZZ, poprzez ustalenia zawarte w przepisach niniejszej 

uchwały. 

 

§4. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem ustala się: 

1) obsługę obszaru objętego planem z układu drogowego obejmującego drogę zbiorczą 

przebiegającą po północno-wschodniej stronie granicy planu  (poza obszarem objętym 

planem) i drogę wewnętrzną biegnącą po południowej stronie planu (bezpośrednio 

poza obszarem objętym planem) łączącą się z drogą wewnętrzną (1KDW); 

2) budowę nowego układu komunikacyjnego połączonego z układem istniejącym,  

w postaci drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem: 1KDW. 

2. Obsługa parkingowa terenów zieleni rekreacyjnej będzie realizowana poprzez parking 

oznaczony symbolem: 1KP.  

3. Ustala się normatywy miejsc parkingowych: 

1) minimalna ilość miejsc parkingowych na działkach zabudowy zagrodowej  z funkcją 

agroturystyczną (1RM) – 4 (w tym liczą się miejsca w garażu); 

2) minimalna ilość miejsc parkingowych na działkach obsługi produkcji  

w gospodarstwach rybackich (1RU) – 3. 

 

§5. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-

gospodarczych z indywidualnych studni kopanych i głębinowych lub z wodociągów 

lokalnych; dopuszcza się rozbudowę istniejących wodociągów oraz realizację nowych 

o przekroju nie mniejszym niż Ø 125; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków: ustala się odprowadzenie ścieków bytowych  

i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju nie mniejszym niż Ø 160 - 

do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Siedliskach, poprzez przepompownię 

ścieków zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem 1ZI/K; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się: 

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację powierzchniową,   

w  granicach własnej działki; 

b) obowiązek ujmowania wód opadowych z powierzchni terenów, z których spływ 

stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (parkingi, drogi 

utwardzone, place utwardzone) oraz ich wstępne oczyszczanie przed 

wprowadzeniem do odbiornika; 

4) w zakresie elektroenergetyki: ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną  w oparciu 

o istniejącą sieć elektroenergetyczną oraz rozbudowywaną sieć wraz z urządzeniami 

elektroenergetycznymi, wprowadza się obowiązek doprowadzenia energii elektrycznej 

liniami i przyłączami kablowymi; 

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: plan ustala zasadę zaopatrzenia z indywidualnych  

i lokalnych źródeł na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować „niską emisję” 



zanieczyszczeń do powietrza (np. poprzez preferowanie wysokosprawnych, 

zautomatyzowanych źródeł ciepła w indywidualnych systemach grzewczych); 

6) w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne ustala się obsługę abonentów za 

pośrednictwem indywidualnych przyłączy; 

7) w zakresie gospodarki odpadami ustala się prowadzenie gospodarki odpadami 

komunalnymi zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy Nozdrzec. 

 

§6. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) dla działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową z funkcją agroturystyczną 

(teren 1RM) minimalna powierzchnia działki – 0,10ha; 

2) dla działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową z funkcją agroturystyczną 

(teren 1RM) minimalna szerokość frontu działki  – 25,00m; 

2. Forma geometryczna działek zbliżona do prostokąta, usytuowana w miarę możliwości 

prostopadle do pasa drogowego z tolerancją 20º. 

 

§7. 1. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

1) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych gminnych dopuszcza się 

umieszczanie reklam oraz tablic informacyjnych o maksymalnej powierzchni 1,50 m x 

1,50 m. 

 

ROZDZIAŁ III 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania poszczególnych terenów planu 

 

§8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej z funkcją agroturystyczną, oznaczone na 

rysunku planu symbolem 1RM – o powierzchni: 0,17ha. 

2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania  terenu  

i standardów kształtowania zabudowy na terenie określonym w ust.1: 

1) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej przylegającej do obszaru planu od strony 

południowej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 1KDW; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczającej drogę 1KDW 

– 6,0m; 

3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy dopuszcza się 

lokalizację miejsc parkingowych i obiektów małej architektury; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków inwentarsko-składowych, gospodarczych, 

letniskowych, garażowych, wiat, zadaszeń, obiektów małej architektury i miejsc 

postojowych jako towarzyszących obiektom zabudowy zagrodowej z funkcją 

agroturystyczną; 

5) budynki należy realizować jako niepodpiwniczone, wyłącznie w południowo-

wschodniej części terenu tj. do linii granicy zalewu wodą o głębokości zalewu poniżej 

0,5m, o poziomie parteru położonym powyżej zasięgu wody o prawdopodobieństwie 

przewyższenia 1%; 

6) maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać 1,2; 

7) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,2; 

8) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%; 

9) udział terenów biologicznie czynnych nie może być mniejszy niż 20% powierzchni 

działki; 

10) maksymalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 



11) ustala się maksymalny wymiar poziomy budynku: 20,0m; 

12) ustala się maksymalną wysokość (najwyższej kalenicy) budynków mieszkalnych – 

nie więcej niż 8,0m, innych budynków, wiat, zadaszeń – nie więcej niż 6,0m; 

10) ustala się dachy – dwuspadowe i  wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci 35
o
-45

o
; 

11)dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i lukarn oraz elementów dachów 

jednospadowych i łukowych; 

13)warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §4  

i §5; 

14) zasady  kształtowania działek budowlanych zgodnie z  §6. 

 

§9. 1. Wyznacza się tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich – oznaczone na 

rysunku planu symbolem: 1RU – o powierzchni: 0,16ha, z przeznaczeniem pod wiaty  

i zadaszenia  dla obsługi gospodarstwa rybackiego. Dopuszcza się lokalizację miejsc na 

ogniska i do grillowania oraz lokalizację urządzeń dla obsługi gospodarstwa rybackiego. 

2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania  terenu i standardów 

kształtowania zabudowy na terenie określonym w ust.1: 

1) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej przylegającej do obszaru planu od strony 

południowej poprzez drogę wewnętrzną 1KDW; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wiat i zadaszeń od linii rozgraniczającej drogi 

wewnętrznej (1KDW) – 6,0m; 

3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy dopuszcza się 

lokalizację miejsc parkingowych i małej architektury; 

4) dla obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich należy zabezpieczyć miejsca 

parkingowe  zgodnie z zapisami §4; 

5) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni całego terenu  nie może przekroczyć 

20%; 

6) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,1, maksymalna nie 

może przekroczyć 0,2; 

7) należy  pozostawić minimum 50% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej; 

8) ustala się maksymalny wymiar poziomy wiaty lub zadaszenia: 10,0m; 

9) wiaty, zadaszenia należy realizować jako wolnostojące o wysokości kalenicy nie 

przekraczającej 5,0m nad poziom terenu, z dachami dwuspadowymi lub 

wielospadowymi, o kącie  nachylenia  od 10º do 30º;  

10) warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §4  

i §5; 

11) teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną. 

 

§10. 1. Wyznacza się tereny  dróg wewnętrznych  oznaczone na rysunku planu symbolem: 

1KDW – o powierzchni: 0,13ha – o szerokości  w liniach rozgraniczających – 6,0m, 

szerokości jezdni minimum 4,5m; 

2. W liniach rozgraniczających ww. drogi:  

1) dopuszcza się: 

a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowych sieci infrastruktury technicznej 

podziemnej poza pasem jezdni, bez naruszania elementów technicznych dróg  

i bez zmniejszania wartości użytecznej drogi; 

b) realizację zjazdów indywidualnych do terenów zainwestowania; 

2) zakazuje się:  



a) lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami  ruchu drogowego, za wyjątkiem obiektów  

i urządzeń łączności publicznej; 

b) odprowadzania wód opadowych z dróg do kanalizacji deszczowej lub odbiornika 

bez wstępnego ich podczyszczenia. 

 

§11. 1. Wyznacza się tereny  parkingów  oznaczone na rysunku planu symbolem: 1KP –  

o powierzchni: 0,10ha. 
2. W liniach rozgraniczających parkingu:  

1) dopuszcza się remonty, przebudowy oraz przebieg nowych sieci infrastruktury 

technicznej podziemnej; 

2) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych  

z potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem obiektów i urządzeń łączności 

publicznej oraz odprowadzania wód opadowych z parkingu do kanalizacji deszczowej 

lub odbiornika bez wstępnego ich podczyszczenia. 

 

§12. 1. Wyznacza się tereny ciągów pieszo-rowerowych – oznaczone na rysunku planu 

symbolem: 1KS  – o powierzchni: 0,34ha – o szerokości  w liniach rozgraniczających – 

5,0m. 

2. W liniach rozgraniczających ciągu pieszo-rowerowego dopuszcza się przebieg nowych 

sieci infrastruktury technicznej podziemnej. 

 

§13. 1. Wyznacza się tereny zieleni z infrastruktura techniczną – oznaczone na rysunku planu 

symbolem: 1ZI/K - o powierzchni: 0,12ha. 

2. Na obszarach zieleni dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków z odprowadzeniem 

do oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska oraz przebieg nowych sieci infrastruktury 

technicznej podziemnej. 

 

§14. 1. Wyznacza się tereny zieleni rekreacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1ZR – o powierzchni: 0,36ha, 2ZR – o powierzchni: 0,06ha i 3ZR – o powierzchni: 

0,13ha. 

2. Na terenie 1ZR dopuszcza się: 

1) lokalizację placów zabaw dla dzieci i boisk rekreacyjnych; 

2) lokalizację kortów tenisowych i innych urządzeń sportowych; 

3) lokalizację obiektów małej architektury służących rekreacji i wypoczynkowi. 

3. Na terenach 2ZR i 3ZR dopuszcza się: 

1) lokalizację wiat, zadaszeń, miejsc na ogniska i do grillowania; 

2) lokalizację urządzeń sportowych i obiektów małej architektury służących rekreacji  

i wypoczynkowi. 

 

§15. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1ZI - o powierzchni: 0,86ha, 2ZI – o powierzchni: 0,53ha, 3ZI - o powierzchni: 0,05ha, 

4ZI – o powierzchni: 0,02ha, 5ZI – o powierzchni: 0,17ha i 6ZI – o powierzchni: 0,07ha. 

2. Na obszarach wymienionych w ust.1 należy utrzymywać teren w formie zieleni niskiej, 

zbiorowisk łęgowych lub łąk. 

 



§16. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone na rysunku 

planu symbolem: 1WS  - o powierzchni: 1,40ha, z przeznaczeniem pod staw rybny 

karpiowy. 

2.Na terenie, o którym mowa w ust.1  dopuszcza się: 

1) zagospodarowanie związane z budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub 

naprawą urządzeń wodnych, w tym techniczne umocnienie brzegów i dna; 

2) zagospodarowanie związane z ochroną przeciwpowodziową i przeciwosuwiskową; 

3) budowę kładek, mostków i ciągów infrastruktury technicznej. 

3.Na terenach, o których mowa w ust.1  zakazuje się wszelkich działań niszczących naturalne 

ukształtowanie brzegów, za wyjątkiem tych które związane są z ochroną 

przeciwpowodziową, przeciwosuwiskową lub związane są z budowa lub odbudową, 

utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. 

 

§17. Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych planem, tereny poszczególne pozostają  

w dotychczasowym użytkowaniu. 

 

§18. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Ustalenia końcowe 

 

 

§19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

 

§20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 



UCHWAŁA NR III/    /2015 

RADY GMINY NOZDRZEC  

Z 00 DNIA MARCA 2015 ROKU 

 

 

uchylająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu 

usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła na rzecz najemcy 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym  (Dz. 

U. 2013 594 t. j. z późn.zm.) oraz art. 25 ust.2 w związku z art.23 ust.1 pkt.7a i art.37 ust.1 i 4 

o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. 2014.518 t. j. z późn. zm.) 

 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchyla się Uchwalę Nr XXXIII/360/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w  sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 

264 w Wesołej, posadowionym na działce nr 5616/2 o pow. 0,07 ha na rzecz najemcy  oraz 

udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny lokalu. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Lokal został wykazy do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Po 

zawiadomieniu głównego najemcy o zamiarze sprzedaży ww. lokalu, 

 w określonym terminie nie złożono stosownego oświadczenia o zamiarze nabycia 

powyższego lokalu za cenę określoną na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy z 

udzieleniem bonifikaty w wysokości 50%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UCHWAŁA NR III/    /2015 

RADY GMINY NOZDRZEC  

Z 00 DNIA MARCA 2015 ROKU 

 

 

uchylająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowy lokalu 

usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła na rzecz najemcy 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. 

U. 2013 594 t. j. z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art.23 ust.1 pkt.7a i art.37 ust.1  

i 4 o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. 2014.518 t. j. z późn. zm.) 

 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

Uchyla się Uchwalę Nr XXXIII/359/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego  

w budynku nr 264 w Wesołej, posadowionym na działce nr 5616/2 o pow.0,07 ha, na rzecz 

najemcy oraz udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny lokalu. 

 

§2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Uzasadnienie 

 

 

 

Lokal został wykazy do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.  Po 

zawiadomieniu głównego najemcy o zamiarze sprzedaży ww. lokalu, w określonym terminie 

nie złożono stosownego oświadczenia o zamiarze nabycia powyższego lokalu za cenę 

określoną na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy z udzieleniem bonifikaty w 

wysokości 50%. 



 

 

 

 

UCHWAŁA NR III/    /2015 

RADY GMINY NOZDRZEC  

Z 00 DNIA MARCA 2015 ROKU 

 

 

uchylająca uchwalę w sprawie - nieodpłatnego używania na czas nieokreślony nieruchomości 

stanowiących mienie gminy na rzecz Stowarzyszenia „Rzeczański Dzwon” w Izdebkach 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2013 594 z późn. zm.) oraz art. 25 ust.2 w związku z art.23 ust.1 pkt.7a i art.37 ust.1 i 4 o 

gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. 2014.518 t. j. z późn. zm.) 

 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala ,co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchyla się Uchwalę Nr XXIV/270/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w  sprawie użyczenia -

nieodpłatnego używania na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących mienie gminy, na 

rzecz Stowarzyszenia „Rzeczański Dzwon” w Izdebkach. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Stowarzyszenie ”Rzeczański Dzwon” złożyło rezygnację z umowy użyczenia działki, która 

była niezbędna do prowadzenia działalności statutowej. 

 



Projekt 

UCHWAŁA NR III/   /2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA .... MARCA 2015 ROKU 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2013. 594 t.j. z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 518 t.j. z późn. zm.) 

 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Nozdrzec, położonych w miejscowości Wesoła składających 

się z działek: 

 

nr 3689 o pow. 0,09 ha,     nr 1688 o pow. 0,20 ha, 

nr 3695 o pow. 0,12 ha,     nr 1833 o pow.0,10 ha, 

nr 3862 o pow. 0,11 ha,    nr 1863 o pow. 0,10 ha, 

nr 1657 o pow. 0,08 ha,     nr 1793 o pow. 0,16 ha, 

nr 1822 o pow. 0,10 ha,     nr 1960/2 o pow.0,03 ha, 

nr 1813 o pow. 0,04 ha,    nr 1815 o pow. 0,12 ha, 

nr 1818/1 o pow. 0,16 ha,     nr 1834 o pow. 0,19 ha, 

nr 2030/2 o pow. 0,14 ha,     nr 2124 o pow.0,27 ha, 

nr 2128 o pow. 0,25 ha,    nr 2581 o pow. 0,45 ha, 

nr 2574 o pow. 0,17 ha,     nr 1085 o pow. 0,05 ha, 

nr 2442 o pow. 0,10 ha,     nr 2472 o pow.0,17 ha, 

nr 2474 o pow. 0,06 ha    nr 2496 o pow. 0,07 ha, 

nr 2506 o pow. 0,04 ha,     nr 2601/1 o pow. 0,26 ha, 

nr 2511 o pow. 0,06 ha,     nr 2691/2 o pow.0,12 ha, 

nr 2929 o pow. 0,22 ha    nr 4202/3 o pow. 0,12 ha, 

nr 4465 o pow. 0,40 ha,     nr 10899 o pow.0,03 ha, 

nr 10960 o pow. 0,01 ha    nr 10961 o pow. 0,01 ha, 

nr 10828 o pow. 0,03 ha,     nr 10906 o pow. 0,17 ha, 

nr 10915 o pow. 0,05 ha,     nr 10925 o pow.0,17 ha, 

nr 11039/3 o pow. 0,14 ha,    nr 10998 o pow. 0,28 ha, 



nr 3904 o pow. 0,32 ha, 

 

- dla których w Sądzie Rejonowym w Krośnie X Wydziale Ksiąg Wieczystych  

z siedzibą w Brzozowie prowadzona jest Księga Wieczysta KS1B/00036070/6.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

___________________________________________________________________ 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Wymienione w uchwale działki są własnością Gminy Nozdrzec, nieruchomości nie są 

zabudowane położone w Wesołej, 

- działki nr 10828,3872,3689,2124,2128,2442,2474,2506 nie posiadają  dostępu drogi (rola-

zakrzaczona ) 

- działki nr 1822,1960/2,1834,2472,2601/1, 2511,10906,10915 posiadają dostęp do drogi 

,(rola zakrzaczona) ,  

-działki nr 10995,11039/3, 10961,10998,2496,4465,10960,3695,2574 nie posiadają dostępu 

do drogi ,(rolne),  

-działki nr 1813, 1815, 1818/1, 2581 ,2691/2, 10899, 1688, 1863, 1833, 2929, 1657, 1793 

posiadają dostęp do drogi-(rolne), działki nr 2030/2,4202/3, 3904 są położone w sąsiedztwie 

zabudowy, posiadają dojazd,  

-działka nr 1085 jest to las, który posiada dostęp do drogi.  

 

Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej wsi Wesoła z dnia 21.01.2015 r. 

przeznacza się je do sprzedaży w drodze przetargu. Wartość rynkowa 1m
2
 w/w nieruchomości 

zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tekst jedn. z 2014 roku, poz. 

518. zm.) wymienione w uchwale nieruchomości będą sprzedawane w drodze przetargu.  

 

Dochody uzyskane ze sprzedaży pozwolą na realizację niezbędnych zadań własnych gminy.  

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UCHWAŁA NR III/   /2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA .... MARCA 2015 ROKU 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego 

 w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2013. 594 t. j. z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014. 518 t. j. z późn. zm.) 

 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

p o s t a n a w i a: 

 

§ 1. 

1.Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu 

mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 264 w Wesołej wraz z udziałem w gruncie i 

częściach wspólnych w wysokości 6497/21670, posadowionym na działce ewidencyjnej nr 

5616/2 powierzchni 0,07 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie X Wydziale Ksiąg 

Wieczystych z siedzibą w Brzozowie prowadzona jest Księga Wieczysta KS1B/00036070/6.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR III/   /2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA .... MARCA 2015 ROKU 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego 

 w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2013. 594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 518 j. t.) 

 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

p o s t a n a w i a: 

 

§ 1. 

1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu 

mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku nr 264 w Wesołej wraz z udziałem w gruncie i 

częściach wspólnych w wysokości 3773/21670, posadowionym na działce ewidencyjnej nr 

5616/2 powierzchni 0,07 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie X Wydziale Ksiąg 

Wieczystych z siedzibą w Brzozowie prowadzona jest Księga Wieczysta KS1B/00036070/6.  

. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



      projekt 

UCHWAŁA NR III/   /2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA .... MARCA 2015 ROKU 

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2013. 594. j. t. z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014. 518. j. t. z późn. zm.) 

 

 

 Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 

 

§  1 

 

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny od Zofii Świder, przedmiotem której są nieruchomości 

położone w miejscowości Izdebki, oznaczone w ewidencji gruntów jako udział w działkach: 

 

 nr 99 o pow. 0,28 ha,    

 nr 103 o pow. 0,18 ha,    

 nr 108 o pow. 0,11 ha,    

 nr 905/3 o pow. 0,02 ha, 

 nr 905/5 o pow. 0,05 ha, 

§ 2 

  

 Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Nozdrzec 

 

§ 3 

 

 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia 

 

 

___________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Właściciel działek nr 99 o pow. 0,28 ha, nr 103 o pow. 0,18 ha, nr 108 o pow. 0,11 ha, nr 

905/3 o pow. 0,02 ha, nr 905/5 o pow. 0,05 ha, położonych w miejscowości Izdebki wyraził 

zgodę na ich nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Nozdrzec. 

 



Wniosek o nieodpłatnym przekazaniu został przez właściciela podpisany i znajduje się w 

aktach sprawy.  

Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Nozdrzec o nabyciu nieruchomości sporządzona 

zostanie umowa w formie aktu notarialnego, o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości. 

 

 

      projekt 

UCHWAŁA NR III/   /2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA .... MARCA 2015 ROKU 

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2013. 594. j. t. z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014. 518. j. t. z późn. zm.) 

 

 

 Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 

 

§  1 

 

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny od Zofii Świder, przedmiotem której są nieruchomości 

położone w miejscowości Izdebki, oznaczone w ewidencji gruntów jako udział w działkach: 

 

 nr 99 o pow. 0,28 ha,    

 nr 103 o pow. 0,18 ha,    

 nr 108 o pow. 0,11 ha,    

 nr 905/3 o pow. 0,02 ha, 

 nr 905/5 o pow. 0,05 ha, 

§ 2 

  

 Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Nozdrzec 

 

§ 3 

 

 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Uzasadnienie 

 

Właściciel działek nr 99 o pow. 0,28 ha, nr 103 o pow. 0,18 ha, nr 108 o pow. 0,11 ha, nr 

905/3 o pow. 0,02 ha, nr 905/5 o pow. 0,05 ha, położonych w miejscowości Izdebki wyraził 

zgodę na ich nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Nozdrzec. 

 

Wniosek o nieodpłatnym przekazaniu został przez właściciela podpisany i znajduje się w 

aktach sprawy.  

Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Nozdrzec o nabyciu nieruchomości sporządzona 

zostanie umowa w formie aktu notarialnego, o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości. 

 

 



Projekt  

 UCHWAŁA NR III/.../2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA 00 MARCA 2015 ROKU 
 
  

w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nozdrzec, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art.20 zf pkt. 1 ustawy 

z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

Ustala się kryteria naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych 

kryteriów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Załącznik do Uchwały Nr …………….. 

                                                                                                       Rady Gminy Nozdrzec z dnia  

….  

 

 

 

Kryteria naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych  prowadzonych przez Gminę Nozdrzec, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
 

 

 

Lp. 

 

Kryterium naboru 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania kryteriów 

 

 

1 

Praca zarobkowa rodzica/ów,  

opiekuna/ów prawnych lub prowadzenie przez 

nich działalności gospodarczej lub pobieranie 

nauki w systemie dziennym 

10 Zaświadczenie lub oświadczenie                       

o zatrudnieniu lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej lub 

pobieraniu nauki w systemie 

dziennym 

 

2 

Uczęszczanie rodzeństwa do oddziału 

przedszkolnego  

4 Oświadczenie o uczęszczaniu 

rodzeństwa do przedszkola  

3.  Dziecko matki lub ojca, wobec którego 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności 

5 Orzeczenie o niepełnosprawności 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Od 18 stycznia 2014 roku ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7) nakłada na organ prowadzący 

określenie II grupy kryteriów (tzw. kryteriów społecznych) które uwzględniają zakres 

społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne.  

 

Zgodnie z ustawą art. 20zf.ust1. kryteria określa organ prowadzący – rada gminy. Każdemu 

kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów i określa dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów. Każde kryterium może mieć różną wartość. Można ustalić 

maksymalnie 6 kryteriów.  

 

W roku szkolnym 2014/2015, jako okresie przejściowym, kryteria te ustalane były przez 

dyrektorów przedszkoli. W proponowanej uchwale dokonano niewielkiej ich modyfikacji 

posiłkując się doświadczeniami w ich stosowania w poprzednim naborze.  

 

W związku z powyższym ustala się kryteria naboru kandydatów do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nozdrzec, na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzania tych kryteriów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do prezentowanej 

uchwały. 



      Projekt 

UCHWAŁA Nr III/........../2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA 00  MARCA 2015 ROKU 

 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

Gminy Nozdrzec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 

z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  

 

Rada Gminy Nozdrzec uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu 

     z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Nozdrzec nadwyżek środków obrotowych  

     ustalanych na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych, począwszy od nadwyżki  

     ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2014. 

 

2.  Nadwyżki, o których mowa w ust. 1 zostaną przeznaczane na realizację zadań   

     statutowych samorządowego zakładu budżetowego. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 

 Art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 

885 z późn. zm.) stanowi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. 

1. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego 

zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu za rok 2014 

nadwyżka środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 12 165,31 zł. 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu odpłatnie wykonuje zadania w ramach dostawy 

wody i odprowadzania ścieków, pokrywając koszty swojej działalności  

z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej. Podstawą gospodarki finansowej zakładu 

w roku 2014 był plan finansowy, w którym nie była przewidywana nadwyżka środków 

obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego. 

3. Podstawą uzyskania nadwyżki środków obrotowych za okres sprawozdawczy 2014 roku było 

większe wypracowanie środków przez ściągnięcie zobowiązań (opłat zaległych) tytułu 

dostawy wody i odbioru ścieków. 



4. Mając na uwadze, iż samorządowy zakład budżetowy prowadzi działalność na bardzo starej 

infrastrukturze przynoszącej duże nakłady finansowe na jej utrzymanie, a także przynoszącej 

nieprzewidziane trudne do zaplanowania wydatki z tym związane nadwyżka środków 

obrotowych przeznaczona zostanie na bieżącą działalność Zakładu. Uzyskanie zgody Rady na 

pozostawienie w podległym Zakładzie samorządowym nadwyżki środków obrotowych za rok 

2014 w kwocie 12 165,31 zł pozwoli Zakładowi na częściowe pokrycie powyższych kosztów 

związanych z funkcjonowaniem infrastruktury oraz zapewni płynność finansową Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu. 



UCHWAŁA NR III/.../2015 

RADY GMINY NOZDRZEC 

Z DNIA   MARCA 2015 ROKU 

 

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), po 

dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  

 

Rada Gminy Nozdrzec  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Znosi się status pomnika przyrody - dębu szypułkowego (Quercus robur) rosnącego na 

działki nr 1937 w obrębie gruntów wsi Nozdrzec, gmina Nozdrzec, ustanowionego 

Decyzją Wojewody Krośnieńskiego Nr RLS.III-7141/50/79 z dnia 23 listopada 1979 r. 

(Dz. U. Woj. Krośn. z 1980 r. Nr 3 poz. 31) oraz (Dz. U. Woj. Krośn. z 1984 Nr 4 poz. 15) 

 

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości 

przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego ludzi oraz 

mienia.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

UZASADNIENIE 

 

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), zgodnie z którym 

zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt wymaga 

uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy 

ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które 

ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu 

publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Drzewo przewidziane do 

usunięcia znajduje się na działce zabudowanej domkami letniskowymi, rośnie w pobliżu tych 

domków. Jest w złym stanie zdrowotnym. Od kilku lat obserwuje się pogorszenie stanu 

zdrowia drzewa i jego zamieranie. Łamiące się konary drzewa oraz jego stan zdrowotny 

stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich osób znajdujących się w pobliżu – 

zarówno właścicieli domków, wczasowiczów jak i bawiących się dzieci i przechodniów.  

Zagraża ono bezpieczeństwu ludzi jak i mienia w istniejących obiektach budowlanych.   

 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, która znosi status pomnika 

przyrody. 



Projekt 

 

UCHWAŁA NR III/   /2015 

RADY GMINY NOZDRZEC 

Z DNIA .... MARCA 2015 ROKU 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Z 2001 R Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwała się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR III/    /2015 

RADY GMINY NOZDRZEC  

Z 00 MARCA 2015 ROKU 

 

 

w sprawie wskazania radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad 

sołeckich. 

 

 

Na podstawie § 21, ust. 2. pkt.1 Statutów Sołectw uchwalonych Uchwałami od Nr III/15/10 

do Nr III/24/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 roku 

 

 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Członkiem Gminnej Komisji Wyborczej, wskazanym przez Radę Gminy Nozdrzec, zostaje 

_____________________________________________________________. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

 

 

§ 3. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA NR III/    /2015 

RADY GMINY NOZDRZEC  

Z 00 DNIA MARCA 2015 ROKU 

 
 

w sprawie wskazania radnych na członków Obwodowych Komisji Wyborczych  

w wyborach do rad soleckich 

 

 

Na podstawie § 21, ust. 2. pkt.2 Statutów Sołectw uchwalonych Uchwałami od Nr III/ 

15/10 do Nr III/24/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Członkami Obwodowych  Komisji Wyborczych wskazanymi  przez Radę Gminy Nozdrzec 

zostają radni: 

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Nozdrzcu    - ...................................... 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Hłudnie     - ...................................... 

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Warze     - ...................................... 

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Siedliskach    - ...................................... 

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Hucie Poręby   - ...................................... 

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Izdebkach    - ...................................... 

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Izdebkach Rudawcu  - ...................................... 

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Wesołej     - ..................................... 

9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Wesołej Magierowie  - ...................................... 

10.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10  w Wesołej Ujazdy  - ...................................... 

 
§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



PROJEKT 

UCHWAŁA NR III/   /2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA 00 MARCA 2015 ROKU 

 

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2015 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 

 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec. 

§ 2. 

Uchwała ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych i gospodarskich 

przebywających w granicach administracyjnych Gminy. 

§ 3. 

Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

 zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy; 

 zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

§ 4. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

8) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

9) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

10) odławianie bezdomnych zwierząt;  

11) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

12) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

13) usypianie ślepych miotów; 

14) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

15) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

§ 5. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest na 

podstawie umowy podpisanej przez Gminę Nozdrzec z jednostką je prowadzącą. 

 

 



§ 6. 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez 

ustalenie miejsc, w których one przebywają oraz zapewnienie im karmy i wody pitnej. Z 

osobami, które będą systematycznie dokarmiać koty Gmina podpisze stosowne umowy. 

 

§ 7. 

Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się stale w odpowiedzi na interwencję.  

Odławianiem objęte zostaną zwierzęta, w stosunki do których nie istnieje możliwość ustalenia 

ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności 

chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. 

§ 8. 

Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt przeprowadza 

się na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Zabiegom tym nie podlegają 

zwierzęta w okresie 14 dni od daty umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość 

zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym 

w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 

§ 9. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie  

o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, 

w tym na stronach internetowych oraz poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

§ 10. 

Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii,  

z którym zostanie zawarta umowa przez Gminę. 

§ 11. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

następuje na podstawie umowy przez Wójta Gminy Nozdrzec z właścicielem gospodarstwa. 

Zakres umowy może określać gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt. 

§ 12. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie przez Gminę umowy z zakładem 

leczniczym w zakresie opieki weterynaryjnej. 

§ 13. 

Aby zadania te były zrealizowane prawidłowo potrzebna jest większa wiedza i świadomość 

mieszkańców Gminy. 

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana 

jest poprzez:  

a) włączanie, w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy, do treści programowych w 

dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, 

potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację; 

b) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na 

temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we 

współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, 

c) poruszanie na zebraniach tematów dotyczących problemów bezdomności zwierząt i 



zasad humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 14. 

Na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt zapewnia 

się środki finansowe w budżecie Gminy na 2015 rok (zestawienie kosztów określa załącznik 

nr 1 uchwały). 

§ 15. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Załącznik nr 1 do Programu 

 

Zestawienie środków finansowych na realizację Programu  

 w 2015 r. 

 

 

Lp. Nazwa zadania  Kwota  

1. Zapewnienie opieki  bezdomnym zwierzętom z terenu 

Gminy Nozdrzec 

1 000,00 zł 

2. Ograniczenie  populacji bezdomnych zwierząt poprzez 

sterylizację zwierząt domowych 

500,00 zł 

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla  bezdomnych 

zwierząt 

200,00 zł 

 

4. 

 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

500,00 zł 

 

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń  drogowych  z udziałem zwierząt 

500,00zł 

6. Edukacja mieszkańców Gminy  Nozdrzec w zakresie 

opieki nad zwierzętami   

300,00 zł 

 Razem 3.000,00 zł 

 



       Projekt   

 
UCHWAŁA NR III/__/2015 

RADY GMINY W NOZDRZCU 
Z DNIA __ MARCA 2015  ROKU 

 
w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. 
 
Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o  
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.), oraz art. 211,212,217,235 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013. 885 z 
późn. zm.) 
 
 

Rada Gminy w Nozdrzcu 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zmniejsza  się  dochody  gminy o kwotę                            659 577,00 zł   
z tego:  
- dochody majątkowe                         38 925,00 zł  
- dochody bieżące                    620 652,00 zł 
 
zgodnie z poniższym zestawieniem  
 

Dz.  Rozdz. § Nazwa Kwota 

700   Gospodarka  mieszkaniowa 38 925,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 925,00 

  dochody majątkowe, z tego: 38 925,00 

 
 

 
6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich (realizacja 

inwestycji np. Utwardzenie placu wraz w miejscowości 
Nozdrzec i Izdebki oraz remont Domu Strażaka w 
Hłudnie) w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013 

 

 

 

38 925,00 

756   Dochody od osób prawnych, osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

480 000,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

480 000,00 

  Dochody bieżące 480 000,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych  



przez jednostki samorządu terytorialnego  na 
podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci) 

480 000,00 

758   Różne  rozliczenia 140 652,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

140 652,00 

  dochody bieżące, z tego: 140 652,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 140 652,00 

   Razem: 659 577,00 

 
 
2. Zwiększa  się  dochody  gminy o kwotę      1 090 661,44 zł   
z tego:  
- dochody majątkowe              610 661,44 zł  
- dochody bieżące           480 000,00 zł 
 
zgodnie z poniższym zestawieniem  
 

Dz.  Rozdz. § Nazwa Kwota 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 

elektryczną, gaz i wodę 

446 267,00 

 40002  Dostarczanie wody 446 267,00 

  Dochody majątkowe, z tego: 446 267,00 

 
 

 
6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich (realizacja inwestycji np. „ Budowa 

nowych zbiorników wyrównawczych, remont budynku 
SUW wraz z ogrodzeniem, oraz sieci wody surowej 
studni S-3 i S-4 z urządzeniami towarzyszącymi w 
miejscowości Wesoła ) w ramach działania  „ 
podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013 

 

 

 

 

 

446 267,00 

720   Informatyka 49 286,04 

 72095  Pozostała działalność 49 286,04 

  dochody majątkowe, z tego: 49 286,04 

 
 
 

 
6207 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich (realizacja projektu pn. "PSeAP-

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w 

ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne 

RPO WP na lata 2007-2013", zgodnie z umową Nr 

SI.III.0784/1-14/10 z dnia 22.07.2010r.) 

 

 

 

 

49 286,04 

801   Oświata i wychowanie 8 708,40 



 80110  Gimnazja 8 708,40 

  dochody majątkowe z tego: 8 708,40 

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowy na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów  
publicznych. ( PEFRON) 

8 708,40 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

586 400,00 

 90002  Gospodarka odpadami  480 000,00 

  dochody bieżące, z tego: 480 000,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego  na 
podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci) 

480 000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 106 400,00 

  Dochody majątkowe, z tego: 106 400,00 

 
 

 
6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich (realizacja inwestycji np. „ Budowa 

oświetlenia drogowego w miejscowościach Huta Poręby 
i Izdebki) w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013 

 

 

 

 

106 400,00 

   Razem: 1 090 661,44 

 

 

3. Zmniejsza się wydatki gminy o  kwotę                                1 051 959,12 zł 
w tym: 
- wydatki majątkowe                            110 576,12 zł 
a/ realizacja inwestycji np. „ Utwardzenie placu w miejscowości  
Nozdrzec i Izdebki, oraz remont Domu strażaka w Hłudnie)                    110 576,12 zł 
 
- wydatki bieżące                           941 383,00 zł 
a/ wydatki na promocje gminy         2 000,00 zł 
b/ wydatki w oświacie              901 939,00 zł 
c/ wydatki związane z obsługą systemu wywozu odpadów  
z nieruchomości                            37 444,00 zł 
 
     

Dz.  Rozdz. § Nazwa Kwota 

700   Gospodarka mieszkaniowa 110 576,12 

 
 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 576,12 

  wydatki majątkowe, w tym: 110 576,12 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 576,12 

Wydatki na programy finansowane z udziałem  



środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytorialnego (realizacja 

inwestycji np. „  Utwardzenie placu w miejscowości 

Nozdrzec i Izdebki, oraz remont Domu strażaka w 

Hłudnie) w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 2007-2013 

 

110 576,12 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  21 574,38 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  38 925,00 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  50 076,74 

750   Administracja publiczna  

 75075  Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

2 000,00 

  
 

wydatki bieżące,  w tym: 2 000,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 

 -  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 

801   Oświata  i wychowanie 901 939,00 

 80101  Szkoły podstawowe 596 674,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 596 674,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 575 024,00 

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554 237,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 427 950,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 384,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 233,00 

4120 Składki na fundusz pracy 10 670,00 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  

20 787,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 750,00 

4260 Zakup energii 15 780,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 020,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  

714,00 

4430 Różne opłaty i składki 523,00 

 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 650,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 

21 650,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

57 219,00 

 

 wydatki bieżące,  w tym: 57 219,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55 619,00 

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 619,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 330,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 059,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 330,00 



4120 Składki na fundusz pracy 900,00 

 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 

1 600,00 

80110  Gimnazja 248 046,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 248 046,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 241 046,00 

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231 166,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 500,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 286,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 550,00 

4120 Składki na fundusz pracy 3 830,00 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  

9 880,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,00 

  4260 Zakup energii 6 940,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 770,00 

  
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  
680,00 

  4430 Różne opłaty i składki 460,00 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 

  
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
7 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

37 444,00 

 90002  Gospodarka odpadami  37 444,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 37 444,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 444,00 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 

37 444,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 444,00 

   Razem: 1 051 959,12 

 

 

4. Zwiększa się wydatki gminy o  kwotę                              1 541 661,94 zł 
w tym: 
- wydatki majątkowe                           728 980,94  zł 
a/ realizacja inwestycji np. „ Budowa nowych zbiorników 
 wyrównawczych, remont budynku SUW wraz z ogrodzeniem, 
 oraz sieci wody surowej studni S-3 i S-4 z urządzeniami 
 towarzyszącymi w miejscowości Wesoła           728 980,94 zł 
 
- wydatki bieżące                                    812 681,00 zł 
a/ wydatki w administracji publicznej (wydatki na  radę,  
   promocja gminy)               5 450,00 zł  
b/ wydatki w oświacie w zakresie realizacji zadań wymagających  



stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży                                   761 287,00 zł 
c/ wydatki w opiece społecznej                   8 500,00 zł 
d/ wydatki związane z obsługą systemu wywozu odpadów  
z nieruchomości                           37 444,00 zł 
                     

Dz.  Rozd

z 

§ Nazwa Kwota 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 

elektryczną, gaz i wodę 

728 980,94 

 40002  Dostarczanie wody 728 980,94 

  wydatki majątkowe, w tym: 728 980,94 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 728 980,94 

 Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji np. „ 

Budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remont 

budynku SUW wraz z ogrodzeniem, oraz sieci wody 

surowej studni S-3 i S-4 z urządzeniami towarzyszącymi w 

miejscowości Wesoła ) w ramach działania  „ podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 

na lata 2007-2013 

 

 

 

 

728 980,94 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  133 957,41 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  446 267,00 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  148 756,53 

750   Administracja publiczna 5 450,00 

 75022  Rady gmin 3 450,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 3 450,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 450,00 

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

 -  wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

2 450,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 450,00 

75075  Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

2 000,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 2 000,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

2 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

801   Oświata i wychowanie 761 287,00 

 

 

80149  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

44 160,00 



przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

 

 

 wydatki bieżące,  w tym: 44 160,00 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 42 560,00 

-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 560,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 330,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 330,00 

4120 Składki na fundusz pracy 900,00 

 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 

80150  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących i liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych.  

 

 

 

717 127,00 

 

 wydatki bieżące,  w tym: 717 127,00 

 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 688 477,00 

 -  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 657 810,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 450,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 510,00 

4120 Składki na fundusz pracy 12 850,00 

 -  wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  

30 667,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 780,00 

4260 Zakup energii 22 720,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 790,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  

1 394,00 

4430 Różne opłaty i składki 983,00 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 650,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 28 650,00 

852   Opieka społeczna 8 500,00 

 

85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

6 500,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 6 500,00 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 500,00 

 -   wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

6 500,00 

2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystywanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystywanych  z 

5 000,00 



naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości. 

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 

4610 Koszty postepowania sądowego  

i prokuratorskiego 

500,00 

85216  Zasiłki stałe 2 000,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 2 000,00 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

2 000,00 

2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystywanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystywanych  z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości 

2 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

37 444,00 

 

 

90002  Gospodarka odpadami  37 444,00 

 

 

 
 

wydatki bieżące,  w tym: 37 444,00 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 444,00 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 350,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 400,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00 

4120 Składki na fundusz pracy 750,00 

 -   wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  

1 094,00 

4440 Odpis na ZFŚS 1 094,00 

   Razem:                                      1 541 661,94 

 
 
Budżet gminy po zmianach  wynosić będzie: 
 
po stronie dochodów   24 420 926,25 zł  
po stronie wydatków    24 277 982,47 zł  
 
 

§ 2. 

 

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 58 618,38 zł i ustala się 
nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 142 943,78 zł, z przeznaczeniem na  
planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 142 943,78 zł. 

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 58 618,38 zł z następujących 
tytułów;   



a/ wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 58 618,38 zł o których 
mowa w art. 217 ust 2 pkt 6  

3. Przychody o których mowa  w pkt 2 przeznacza się na 
a/ spłatę rat zaciągniętych kredytów 58 618,38 zł. 
 
 

Przychody 
 

lp. wyszczególnienie Plan 

1 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

0,00 

2 Wolne środki z lat ubiegłych 58 618,38 

 Razem : 58 618,38 

 
 
 
Rozchody 
 

Ip. wyszczególnienie Plan 

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 58 618,38 

2 Sfinansowanie deficytu budżetowego 0,00 

 Razem: 58 618,38 

 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec 
 

 
§ 4 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu 
 i Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Nozdrzcu. 
 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 


