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OiSO.0002.22.2020 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXII/2020 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

 

z dnia 4  grudnia 2020 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 13 Radnych. 
Nieobecni Radny Sylwester Bobola, Radny Zbigniew Szpiech (lista obecności w załączeniu) 

 

Sesja trwała od godziny 8.00 do godziny 8.23. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec – Adrian Skubisz. 

 

Po dokonaniu otwarcia XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, zwołanej na wniosek 

Wójta Gminy Nozdrzec, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie kworum. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2020 

2) wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec 

3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021 

4) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach 

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Brzozowie nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki 

6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec 

7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz przed przystąpieniem do procedowania  

projektów uchwał poinformował, iż stałe komisje Rady Gminy Nozdrzec na wspólnym 

posiedzeniu analizowały projekty uchwał według porządku obrad. 
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Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej 

uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji, lecz od momentu przesłania zaszły zmiany, które 

przesłano radnym drogą elektroniczną dzień przed sesją. 

 

Zaistniałe zmiany wyjaśniła Skarbnik Halina Wandas. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech poinformował, że członkowie stałych 

komisji Rady Gminy Nozdrzec  na wspólnym posiedzeniu w dniu 2 grudnia br. jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.  

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXII/224/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 przyjęta 

została głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 

 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej 

uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech poinformował, że członkowie stałych 

komisji Rady Gminy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec.  

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.  

 

Uchwała Nr XXII/225/2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec przyjęta 

została głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021. 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej 

uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech poinformował, że członkowie stałych 

komisji Rady Gminy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021.  

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXII/226/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Nozdrzec na rok 2021 przyjęta została głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 
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Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach. 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej 

uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech poinformował, że członkowie stałych 

komisji Rady Gminy pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach głosami: za – 8, przeciw – 2, 

wstrzymujących się – 2. 

 

Radny Krzysztof Zawadzki poinformował, że obecnie uczniowie klas od 4 do 8 uczą się  

w Szkole Podstawowej w Dynowie. Pozytywne opinie o szkole w Dynowie nie zmienią Jego 

opinii, że w każdej miejscowości nawet małej powinna funkcjonować szkoła podstawowa aby 

zapobiec długim dojazdom do szkół w innych miejscowościach lub poczucia wyobcowania 

dzieci w nowym, obcym środowisku. Radny zaznaczył, że działaniem gminy powinno być 

dbanie o dobre wykształcenie mieszkańców, a nie stopniowa likwidacja małych szkół na 

terenie gminy. Radny zwrócił się z prośbą o szukanie oszczędności w innych obszarach, a nie 

w funkcjonowaniu szkół 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXII/227/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej  

w Siedliskach przyjęta została głosami: 

za - 10, przeciw - 2, wstrzymujących się - 1.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 

 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze 

darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzozowie nieruchomości położonej  

w miejscowości Izdebki. 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej 

uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech poinformował, że członkowie stałych 

komisji Rady Gminy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 

zamiaru wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Brzozowie nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.  

 

Uchwała Nr XXII/228/2020 w sprawie zamiaru wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzozowie 

nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki przyjęta została głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 

 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej 

uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech poinformował, że członkowie stałych 

komisji Rady Gminy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.  

 

Uchwała Nr XXII/229/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Nozdrzec przyjęta została głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej 

uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech poinformował, że członkowie stałych 

komisji Rady Gminy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 

regulaminu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.  

 

Uchwała Nr XXII/230/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta została 

głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej 

uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech poinformował, że członkowie stałych 

komisji Rady Gminy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 
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Uchwała Nr XXII/231/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty przyjęta 

została głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec 

zakończył obrady XXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


