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OiSO.0002.23.2020 

     

 

PROTOKÓŁ NR XXIII/2020 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 13 Radnych. Nieobecny 

Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz, Radny Zbigniew Szpiech (lista obecności  

w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 8.00 do godziny 9.21 

 

Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Stanisław Potoczny. 

 

Po dokonaniu otwarcia sesji i powitaniu Radnych, gości, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Nozdrzec na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski wystapił z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad 

o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 - w punkcie 7 podpunkcie g), 

wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nozdrzec wystąpił z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad 

o projekt uchwały Klubu Radnych "Porozumienie Dla Rozwoju Gminy Nozdrzec" w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec. 

 

Radna Grażyna Gładysz zgłosiła wniosek o nie wprowadzaniu ww. projektu uchwały do porządku 

obrad, ze względu na otrzymanie projektu przed sesją i prosząc, aby komisje mogły się zapoznać  

i przeanalizować go na odrębnym posiedzeniu. Wniosek poddano pod głosowanie: za – 6, przeciw 

– 6, wstrzymujących się – 0, w związku równej liczby głosów, głos Wiceprzewodniczącego 

zadecydował o oddaleniu wniosku Radnej Grażyny Gładysz i wprowadzeniu do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec w punkcie  

7 podpunkcie h). 

 

Sesję realizowano według porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 października 2020 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 4 grudnia 2020 r. 

5. Informacja Wójta o realizacji uchwał. 
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6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. 

b) zmiany uchwały własnej Nr XI/92/2019 z dnia 2 września 2019 r. 

c) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu 

d) uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu 

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa 

własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki 

f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa 

własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Hłudno 

g) zmian w budżecie gminy na rok 2020 

h) ustalenia wynagrodzenia dla dla Wójta Gminy Nozdrzec 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zakończenie. 

 

Ad 3, 4. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu sesji z dnia 30 października 

2020 roku, wobec braku uwag przystąpiono do głosowania; za- 12, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

Następnie Wiceprzewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia  

4 grudnia 2020 roku, wobec braku uwag przystąpiono do głosowania; za- 12, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

Ad 5, 6. 

Wójt Gminy Nozdrzec - Stanisław Żelaznowski przedstawił informacje o realizacji uchwał oraz  

o bieżącej działalności. 

 

W związku z niejasnościami ws. głosu decydującego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

w przypadku równej liczby głosów, Wiceprzewodniczący - Stanisław Potoczny wystąpił 

z wnioskiem o odrzucenie wniosku o poszerzenie porządku obrad o projekt wynagrodzenia Wójta 

i ponowne poddanie pod głosowanie wniosku o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec.   

 

Radna Grażyna Gładysz ponownie zgłosiła wniosek o nie wprowadzanie ww. projektu uchwały do 

porządku obrad, uzasadniając tym, aby komisje mogły go przeanalizować i omówić na 

posiedzeniu.  

 

W pierwszej kolejności przystąpiono do przegłosowania wniosku Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy tj. o oddalenie przyjętego wcześniej wniosku poszerzenie porządku i ponowne poddanie 

pod głosowanie poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Klubu Radnych "Porozumienie Dla 

Rozwoju Gminy Nozdrzec" w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec.  

W głosowaniu radni wniosek odrzucili głosami; za - 6, przeciw - 7, wstrzymujących się - 0. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 
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Wobec braku wniosków i uwag Wiceprzewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIII/232/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia  

26 czerwca 2019 r. - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/92/2019 z dnia 2 września 2019 r.  

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Wiceprzewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIII/233/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/92/2019 z dnia  

2 września 2019 r. - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu.  

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radna Grażyna Gładysz pytała dlaczego do statutu nie wprowadza się zmian, a nadaje sie nowy. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu - Edyta Serwatka poinformowała, że zmiany te 

głównie wynikają z licznych nieścisłości do obowiązujących przepisów. Przede wszystkim chodzi 

o cele, które były zawarte w statucie Gminnego Ośrodka Kultury z 2015 roku ograniczające 

pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dodatkowo w obecnie obowiązującym statucie,  

w strukturze Gminnej Biblioteki Publicznej umieszczony jest biblioteczny w Izdebkach Rudawcu, 

zlikwidowany w 2015 roku. Ponadto od 2015 nie ma zastępcy dyrektora GOK, a obecna struktura 

organizacyjna wygląda inaczej. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury podkreśliła, że jeżeli chcemy 

aby Gminny Osrodek Kultury funkcjonował właściwie, należy dokonać niezbędnych zmian. Pani 

Dyrektor wspomniała również, że projekt zawiera wiele zapisów, które pozwolą na realizację 

celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Nozdrczu. 

 

Radny Marian Zabój pytał o § 8 ust. 2 tj. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona  

i udostępnianie dóbr kultury, czy będzie to robione? 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformowała, że będzie to robione w przyszłości, 

ponieważ należy gromadzić dobra kulturalne. Dyrektor wspomniała o sekcji, która będzie 

prowadziła osoby zajmujące się rękodziełem oraz lokalnych poetów. 

 

Radny Marian Zabój pytał o § 9 ust. 17 Prowadzenie impresariatu artystycznego. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oznajmiła, że będą organizowane spotkania, aby osoby  

z naszej gminy posiadajace ukryte talenty twórcze, artystyczne mogły sie pokazać i zaistnieć. 



 

4 
 

Radna Grażyna Gładysz prosiła o podjęcie dyskusji w § 1 dodania podpunktu d) regulaminu 

organizacyjnego nadawanego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz w § 9 dodania § 7 

do zdania; GOK realizuje cele i zadania określone w § 8, a cele określone są w § 7. Pod dyskusję 

Radna poddała również zapis w § 11 ust. 3 Środki uzyskane z prowadzonej działalności 

gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej GOK, 

dyskusja miała dotyczyć słowa „mogą być” czy „powinny być”. Dyskusja nie została podjęta. 

 

Dyrektor GOK w odpowiedzi poinformowała, że projekt był sprawdzony przez radcę prawnego  

i zaakceptowany. Dodatkowo Pani Dyrektor powiadomiła, że zapis ten wynika z ustawy. 

 

Wójt Gminy Stanisław Żelaznowski stwierdził, że zapis jest prawidłowy i jednoznaczny. 

W temacie regulaminu organizacyjnego Wójt podkreślił, iż bez potrzeby jest mnożenie tych 

samych zapisów. 

 

Radna Grażyna Gładysz poinformowała, że sugerowała się statutem GOPS, gdzie jest taki zapis. 

  

Wobec braku uwag i wniosków Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIII/234/2020 w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury  

w Nozdrzcu - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Nozdrzcu. 

 

Radny Marian Zabój pytał o mieszkania w razie powodzi czy pożaru. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dariusz Sawczak poinformował, że  

w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Nozdrzec są zabezpieczone dwa mieszkania w miejscowości 

Wesoła. 

 

Radny Marian Zabój prosił o wyjaśnienie uzasadnienia do omawianego projektu uchwały. 

 

Kierownik GOPS wyjaśnił, że w związku z wytycznymi z Urzędu Wojewódzkiego dodatki 

mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy i nie powinny być realizowane przez Gminny Osrodek 

Pomocy Społecznej. Dlatego od 1 stycznia dodatki mieszkaniowe przekazane zostaną pod gminę  

i z tąd uchwalenie statutu.  

 

Wobec braku uwag i wniosków Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIII/235/2020 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nozdrzcu - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości 

Izdebki. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIII/236/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych  

w miejscowości Izdebki - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości 

Hłudno.  

 

Wobec braku uwag i wniosków Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIII/237/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych  

w miejscowości Hłudno - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 przedstawiła Skarbnik - Halina 

Wandas. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIII/238/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 - przyjęta 

została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 8. 

W wolnych wnioskach głos zabrał Radny Marian Zabój zwracając się do radnych gminy, tymi 

słowami; 
 

„Panie Wiceprzewodniczący, Wysoka Rado, stała się rzecz niedobra uważam, bo ja to 

uświadomiłem sobie na ostatnim posiedzeniu. Została zwolniona żona Radnego Zawadzkiego, 

jakoś dziwnym trafem pozostałe nauczycielki znalazły zatrudnienie, a Ona została zwolniona i to 

jest takie powiem wydarzenie bez precedensu. Żona radnego Ja nie mówię żeby radny z tego tytułu, 

że żona gdzieś tam pracuje i z tego powodu jakoś weryfikować, ale jestem przeciwny zwalnianiu, 

bo to przez to, że Radny Zawadzki miał swoje zdanie, swoje stanowisko, bronił tutaj jak gdyby 

swojej miejscowości, sołectwa, bo to są jak gdyby zadania sołtysa, bo ma trudną rolę, bo jest 

zarówno radnym i sołtysem i ten ciężar na niego spadł tutaj. Myślę, że On jak gdyby tutaj został 

ukarany przez wójta, administrację, myślę, że tak nie powinno być. Bo to ma drugie źródło, tylko 
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tak głębiej popatrzeć, no zaraz, zaraz drugi radny będzie się bał, bo jak ja się wychylę, to wójt 

może mi obniżyć stawkę, albo żonę przenieść, albo męża przenieść. Dlatego mówię, że to 

wydarzenie bez precedensu nie powinno się wydarzyć i rada powinna tutaj zająć stanowisko w tej 

sprawie”. 

 

Wójt Gminy Stanisław Żelaznowski zwrócił się do Radnego Mariana Zaboja o ważenie słów, gdyż 

Wójt nie jest pracodawcą i nie jest władny zatrudniać, ani zwalniać nauczycieli.   

 

Radny Krzysztof Kurdziel pytał o przystąpienie Gminy Nozdrzec do programu szczepień. 

 

Wójt poinformował, że będzie spotkanie poprzez łącza internetowe z pracownikami Wojewody 

określające zasady tego programu szczepień. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel pytał o składkę za uczestnictwo w Związku Gmin Pogórza 

Dynowskiego. Zdaniem Radnego Krzysztofa Kurdziela korzystniejsze byłoby uczestnictwo  

w Stowarzyszeniu Województwa Podkarpackiego przy Urzędzie Marszałkowskim. 

 

Wójt poinformował, że jeszcze w roku 2021 wszyscy członkowie pozostali w tym związku  

z podwyższoną składką i z perspektywą czerpania korzyści. Co do przystąpienia do kolejnego 

związku czy stowarzyszenia należy rozważyć wszystkie za i przeciw. 

 

Radny Marian Zabój odnosząc się do słów Wójta zaznaczył, że jako przełożony dyrektorów 

powinien odpowiednio zareagować. 

 

Wójt powtórzył, że nie zatrudnia i nie zwalnia nauczycieli. 

 

Radny Marian Zabój wnioskował:  

- o doprowadzenie stadionu sportowego do takiego stanu, aby mogły odbywać się rozgrywki 

piłkarskie. 

- o remont oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nozdrzec Rzeki - Łubno. Obecnie 

brakuje lamp oświetleniowych na słupach. Problem też zgłaszany był do Urzędu Gminy 

wielokrotnie. 

 

Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę Radnemu Marianowi Zabojowi o zważanie na słowa podczas 

wypowiedzi mino to, że jest radnym. 

 

Na zakończenie Wójt Gminy Nozdrzec wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy złożyli 

życzenia noworoczne. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec, 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zakończył obrady. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 

 


