OiSO.0002.21.2020

PROTOKÓŁ NR XXI/2020
POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 30 października 2020 roku
Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 11 Radnych.
Nieobecny usprawiedliwiony Radny Sylwester Bobola, Radny Krzysztof Kurdziel, Radny
Stanisław Szpiech, Radny Zygmunt Wawczak (lista obecności w załączeniu).
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 11.58
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec - Adrian Skubisz.
Po dokonaniu otwarcia sesji i powitaniu wszystkich obecnych na XXI sesji Rady Gminy
Nozdrzec, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Stanisław Potoczny wystąpił z wnioskiem wprowadzenia
do porządku obrad w punkcie 6. Informację w sprawie pisma Wojewody Podkarpackiego
w związku z anonimem mieszkańców Sołectwa Wara. Wniosek został przyjęty w głosowaniu:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się 0.
Sesję realizowano według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 września 2020 r.
4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
6. Informacja w sprawie pisma Wojewody Podkarpackiego w związku z anonimem
mieszańców Sołectwa Wara.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2020
b) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu
c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup
wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla
MDP
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d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021”
e) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła
h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie.
Ad 3.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu sesji z dnia 18 września
2020 roku, wobec braku uwag oraz wniosków przystąpiono do głosowania; za- 11,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Ad 4, 5.
Wójt Gminy Nozdrzec - Stanisław Żelaznowski przedstawił informacje o realizacji uchwał oraz
dotyczącej bieżącej działalności.
Radna Grażyna Gładysz wyraziła zadowolenie, że zauważono potrzebę budowy zbiorników
retencyjnych oraz pytała o lokalizację tych zbiorników na terenie Gminy Nozdrzec.
Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski poinformował o trzech lokalizacjach:
w Izdebkach (na Warzycach i na Dynowie) oraz na Hłudnie (za Hełmem).
Wójt zaznaczył, że są to wstępne plany, o realizację których, w przyszłości gmina będzie mogła
się starać.
Ad 6.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nozdrzec przedstawił Radnym anonim mieszkańców
Sołectwa Wara, który wpłynął w załączeniu do pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia
14 września 2020 roku, sygn. akt P-II.40.216.2020 dot. miejsca zamieszkania
Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec Adriana Skubisza, co stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z ww. pismem wystąpił
do Wójta Gminy Nozdrzec – Stanisława Żelaznowskiego z pismem o wszczęcie postępowania
administracyjnego w celu uzyskania informacji na temat adresu zamieszkania, a także do
Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec – Adriana Skubisza o złożenie wyjaśnień
dotyczących miejsca zamieszkania, wskazania gdzie realizuje swoje podstawowe funkcje
życiowe oraz odniesienia się do postawionych zarzutów w anonimie mieszkańców Sołectwa
Wara. Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiadomił, że do Urzędu Gminy Nozdrzec
wpłynęło pismo Pana Adriana Skubisza – Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec z dnia
5 października 2020 r., w którym odnosi się do stawianych zarzutów
i zarazem bardzo szczegółowo opisuje gdzie jest Jego centrum życiowe.
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Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Stanisław Potoczny przekazał, iż pismem
Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 8 października br. powiadomiony został o przeprowadzonym
postępowaniu wyjaśniającym w wyniku, którego ustalono, że Pan Adrian Skubisz stale
zamieszkiwał na obszarze Gminy Nozdrzec w 2018 r., a tym samym posiadał czynne i bierne
prawo wyborcze oraz nieprzerwanie mieszka do chwili obecnej pod adresem stałego
zameldowania. Dodając, że w związku z tym nie istnieją przesłanki do wygaśnięcia mandatu
radnego w skutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w tym dniu.
Przewodniczący Rady Gminy – Adrian Skubisz w odniesieniu do wystosowanego anonimu
podkreślił, iż martwi go fakt, że nie ma ważniejszych spraw, jak poświęcanie czasu na pisanie
nieprawdziwych sytuacji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i odczytał odpowiedź
na pismo od Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec, co stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Po odczytaniu wyjaśnień Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec wnioskował, aby pisma
związane ze sprawą stanowiły załączniki do niniejszego protokołu, gdyż wyciąg protokołu wraz
z załącznikami zostanie przesłany do Wojewody Podkarpackiego.
Przewodniczący poinformował, że anonim przesłano również do Krajowego Biura
Wyborczego Delegatury w Krośnie, lecz tym anonimem się nie zajmowali do momentu
kontaktu ze strony Urzędu Gminy Nozdrzec.
Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski zakomunikował, że gdyby taki anonim
przyszedł tylko do urzędu to nie byłby rozpatrywany, gdyż nie ma w zwyczaju zajmować
się anonimami. Wójt powiadomił, że ma nadzieję, iż przedstawione wyjaśnienia dotarły
do autorów tego anonimu.
Następnie głos zabrał Radny Zbigniew Szpiech informując, że to wyborcy danego okręgu
decydują, na kogo oddają swój głos podczas wyborów.
Radny Zbigniew Szpiech zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy czy jest
prawdą, że został zatrudniony w Gminnym Ośrodku Kultury w Nozdrzcu?
Przewodniczący pouczył Radnego Zbigniewa Szpiecha, że zadane pytanie odbiega od aktualnie
procedowanego punktu porządku obrad. Chcąc zachować zasady rzetelności oraz
transparentności Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec potwierdził, że został zatrudniony
w Gminnym Ośrodku Kultury. Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że jeśli jest
potrzeba dyskusji nad tym tematem to można ją nawiązać w punkcie porządku obrad
Wolne wnioski i sprawy różne.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt za
wyczerpany.
Ad 7.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o złożonych przez Radnych Gminy
oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
Następnie Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych dyrektorów, kierowników jednostek pomocniczych gminy.
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Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 w związku ze zmianami, jakie
zaszły od momentu przekazania Radnym projektu uchwały wraz z zawiadomieniem
przedstawiła Skarbnik gminy - Halina Wandas.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXI/215/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 20202020 - przyjęta
została głosami;
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz
ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz
z materiałami na sesję.
Radny Marian Zabój pytał o wysokości ceny za wodę i odprowadzanie ścieków.
Wyjaśnień udzielał Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola informując
o wzroście ceny proponowanej w procedowanym projekcie uchwały o 0,30 gr. za 1m³ zużycia
wody i za odprowadzanie ścieków na mieszkańców. Dopłata gminy wynosiłaby 0,02 gr. do
wody oraz do ścieków, dla budżetu gminy jest to około 300 zł.
Radny Marian Zabój pytał czy modernizacja sieci w Izdebkach i Wesołej Ujazdach będą miały
wpływ w przyszłości na wysokość ceny za m³ wody?
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola poinformował, że będzie miało
niewątpliwie wpływ.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXI/216/2020 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie
ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Nozdrzcu - przyjęta została głosami;
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej
Górce na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowopożarniczych dla MDP.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz
z materiałami na sesję.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
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Uchwała Nr XXI/217/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wesołej Rytej Górce na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów
sportowo-pożarniczych dla MDP - przyjęta została głosami;
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2021”.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz
z materiałami na sesję.
Radna Grażyna Gładysz pytała czy kwota 5 tys. zł jaka jest przeznaczona wystarcza na ten cel
i kto koordynuje pracami tego programu oraz ile jest organizacji pozarządowych na terenie
Gminy Nozdrzec.
Skarbnik gminy – Halina Wandas poinformowała, że kwota tj. 5 tys. zł w roku 2019 była nie
wykorzystana
Radna Grażyna Gładysz w nawiązaniu do wypowiedzi Skarbnik stwierdziła, że jest programem
martwym. Radna zaproponowała, że należałoby poinformować organizacje.
Wójt gminy – Stanisław Żelaznowski poinformował, że w § 12 i § 13 jest wyjaśnione oraz, że
do 24 października był czas na składanie do ww. programu uwag i wniosków.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXI/218/2020 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021” - przyjęta została głosami;
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie
własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz
z materiałami na sesję.
Radny Zbigniew Szpiech pytał kto ponosi koszty notarialne?
Wójt w odpowiedzi przekazał, że koszty pokrywa ta strona, która ma w tym interes.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
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Uchwała Nr XXI/219/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów
w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła przyjęta została głosami;
za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości
Wesoła.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz
z materiałami na sesję.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXI/220/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Wesoła - przyjęta została głosami;
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości
Wesoła.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz
z materiałami na sesję.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXI/221/2020w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Wesoła - przyjęta została głosami;
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2021.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz
z materiałami na sesję.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXI/222/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2021 - przyjęta została głosami;
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2021.
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Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz
z materiałami na sesję.
Radny Marian Zabój pytał o wysokość stawek w stosunku do sąsiednich gmin.
Skarbnik – Halina Wandas poinformowała, że wysokość stawek jest na takim poziomie jak
w 2019 roku i nie jest wysoka w porównaniu z sąsiednimi gminami.
Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXI/223/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021 - przyjęta została głosami;
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.

Ad 9.
W wolnych wnioskach głos zabrał Radny Marian Zabój pytał:
- o most Nozdrzec Rzeki, który miał być robiony w tym roku
- o oświetlenie przy drodze wojewódzkiej (droga w kierunku Łubna i zakrętu Jaszcz i drugi
odcinek (od Pana Z. G. w kierunku P.) oraz około cztery lampy jak mieszka Pan J. C.
W odpowiedzi Wójt poinformował, że wspomniany most będzie wykonany z konstrukcji
drewnianej. Co do oświetlenia przypomniał, że ww. odcinki są zaprojektowane i będą
wykonane w 2021 roku.
Radny Marian Zabój pytał o wniosek Komisji Spraw Społecznych dotyczący wytyczenia drogi
przez działkę gminną w miejscowości Nozdrzec, na którą został ogłoszony przetarg.
Wójt powiadomił o przedłożonym protokole Komisji Spraw Społecznych z posiedzenia, lecz
zaznaczył, że jako Wójt Gminy Nozdrzec jest zobowiązany wykonać Uchwałę Rady Gminy
Nozdrzec, która była podjęta w wcześniejszym terminie tak więc na tą działkę jest ogłoszony
przetarg.
Radny Marian Zabój pytał o zakup koparki.
Wójt oznajmił, że być może jeszcze w tym roku uda się ją zakupić.
W tym punkcie Wójt odpowiedział na zgłoszone wnioski na poprzedniej sesji w sprawie:
1) remontu schodów przy Ośrodku Zdrowia w Nozdrzcu – planowane jest wykonanie
zadaszenia na karetkę oraz zadaszenie całej części schodów i ich przebudowa.
2) zakupu wózka widłowego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –
jest jak najbardziej zasadne i będzie zakupiony.
Radny Zbigniew Szpiech wracając do tematu zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nozdrzcu Przewodniczącego Rady Gminy – Adriana Skubisza poinformował, że stawia
w złym świetle Wójta Gminy Nozdrzec, Przewodniczącego Gminy Nozdrze oraz Radnych
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Gminy Nozdrzec. Radny wyraźnie podkreślił, że cała sytuacja nie podoba się niektórym
radnym, a nawet i wyborcom. Radny zaakcentował, iż mamy służyć i pomagać najpierw
naszym wyborcom i mieszkańcom Gminy Nozdrzec, a nie samemu sobie.
Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec – Adrian Skubisz poinformował, że wszystko jest
transparentne i nikt niczego nie ukrywa. Przewodniczący zaznaczył, że sprawy wyborców
okręgu gdzie został wybrany i nie tylko są bardzo istotne, zawsze stara się pomagać przy każdej
okazji. Przewodniczący zaznaczył, że w Gminnym Ośrodku Kultury został zatrudniony, jako
pracownik interwencyjny w ramach Programu z Powiatowego Urzędu Pracy za najniższą
krajową i za utworzenie tego stanowiska pracy dofinansowanie 1000 zł.
Wójt zaznaczył, że każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, natomiast musimy przestrzegać
prawa, w tej sytuacji jest wszystko zgodnie z prawem. Wójt zwrócił się, aby nie oceniać
pochopnie i poczekać na wyniki.
Radny Marian Zabój w odniesieniu do słów Radnego Zbigniewa Szpiecha oznajmił, że jest
zaszokowany, gdyż prawo nie zostało naruszone, ale etyka tak, Radny zaznaczył, że w Jego
standardach byłoby to nie do przyjęcia. Radny podkreślił, że gmina ma pecha, gdyż
w poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady był uwikłany w różne sprawy i w tej kadencji
Przewodniczący Rady również. Radny Marian Zabój wspomniał o radcy prawnym i jego
podwyżki akcentując, że Rada Gminy Nozdrzec nie jest samodzielna i niezależna, o czym mówi
ustawa o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że co do etyki ze strony Radnego Mariana Zaboja nie
będzie się wypowiadał. Natomiast w kwestii radcy prawnego poinformował, iż mecenas był
patronem żony, która odbywała aplikacje gdzie była zatrudniona na ¼ etatu, jako aplikant
radcowski i w niedługim czasie po zatrudnieniu mecenasa w gminie żona zakończyła pracę
w kancelarii, aby nie było niedomówień. Przewodniczący Rady – Adrian Skubisz prosił
o zaprzestanie poruszania życia osobistego, co trwa od początku kadencji. Przewodniczący
dodał, że co do zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury za najniższą krajową, jako
pracownik interwencyjny to ani etyka ani niczyja moralność w żadnym stopniu nie została
naruszona. Ponadto w skali kraju nie jest to odosobniony przypadek.
Przewodniczący zachęcał do odwiedzenia zakładki strony Gminy Nozdrzec gdzie została
odświeżona i nadal prace będą trwały.
Radny Marian Zabój zaznaczył, że nie przypadkiem było zatrudnienie radcy za 4500,00, gdzie
po innych gminach radcowie pracują za połowę kwoty.
Wójt stwierdził, że nikt nie zna zakresu obowiązków innych radców po innych gminach.
Dodając, iż jest zadowolony z wykonywanej pracy mecenasa i nie zamierza tego zmieniać.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że doskonale pamięta wnioski Radnego Mariana Zaboja
w sprawie utworzenia stowarzyszenia Klubu Seniora i zaproponował, aby Radny zgłosił się do
GOK-u, żeby wspólnie założyć Klub Seniora w Nozdrzcu.
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Radny Marian Zabój w odniesieniu do słów Przewodniczącego Rady – Adriana Skubisza
poinformował, że zwrócił się do Pań z bibliotek o prowadzenie tzn. bycie przewodniczącym
tego stowarzyszenia.
Radny Zbigniew Szpiech pytał o dom seniorów.
Wójt poinformował, że obawia się, iż gmina może sobie nie poradzić z kosztami utrzymania.
Radna Anna Skórska prosiła o interwencję w sprawie Internetu, jest nauczanie zdalne należy
coś w tym kierunku zrobić. Radna poinformowała, że dzwoniła do operatora i otrzymała
informację, że maja problem z PGE.
Wójt obiecał pomoc i interwencję w tej sprawie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku chętnych do zabrania głosu
Przewodniczący Rady zakończył obrady XXI, sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Bogusława Wójcik
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