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OiSO.0002.24.2020 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXIV/2021 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

 

z dnia 18 lutego 2021 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 14 Radnych, nieobecna Radna 

Grażyna Gładysz (lista obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 10.48 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz. 

 

Ad 1, 2. 

Po dokonaniu otwarcia sesji i powitaniu Wicewojewody Jolanty Sawickiej, Radnych oraz 

obecnych na sesji, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem poszerzenia porządku obrad o punkt  

w brzmieniu “informacje Wicewojewody Podkarpackiego w sprawie Narodowego Programu 

Szczepień przeciw COVID-19”, w punkcie 3. porządku obrad. 

Wniosek przyjęto głosami za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. 

 

Radny Zbigniew Szpiech zgłosił wniosek o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec. Radny zgłoszony wniosek 

uzasadnił tym, że wynagrodzenie ustalone na początku kadencji w porównaniu do sąsiednich 

samorządów nie jest zaniżone. Zaznaczył, że gmina jest bardzo biedna, a czas pandemi nie jest 

odpowiedni na podwyższanie wynagrodzenia wójta.    

Wniosek poddano głosowaniu: za - 6, przeciw - 5, wstrzymujących się – 3, wobec braku 

bezwględnej większości głosów ustawowego składu rady, wniosek został odrzucony. 

 

Sesję realizowano według porządku obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Informacja Wicewojewody Podkarpackiego w sprawie Narodowego Programu Szczepień 

przeciw COVID-19 

4. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2020 r. 

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

7. Podjęcie uchwał w sprawie; 

1) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach 
2) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 

poprzez zmianę obwodu szkoły 
3) przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej osobie prawnej 

 – Fundacji Akademia Umiejętności 
4) określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie 

postepowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
5) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec w postępowaniu rekrutacyjnym 

prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz  

z liczbą punktów  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

6) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec  
7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec 

8) 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  

9) uchwalenia drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 

10) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów 

położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno Część I - Wesoła 

11) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 5” 

12) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa 

własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki. 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zakończenie. 

 

Ad 3.  

Pani Wicewojewoda Jolanta Sawicka przedstawiła informacje przyjętego w grudniu 2020 roku 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

 

Przewodniczący rady Gminy Nozdrzec zachęcił Radnych do zadawania pytań w związku  

z przedstawionymi informacjami ws. Narodowego Programu Szczepień. 

 

Radny Marian Zabój prosił o ponowne poddanie pod głosowanie wniosku zgłoszonego przez 

Radnego Zbigniewa Szpiecha, ze względu na to, że wniosek uzyskał więcej głosów “za”  

niż głosów “przeciw”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił Radnemu Marianowi Zabojowi, że Rada Gminy może 

wprowadzić zmiany w porządku obrad wyłącznie bezwględną większością głosów ustawowego 
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składu rady, co oznacza konieczność poparcia wniosku przez co najmniej 8 radnych. 

 

Ad 4. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2020 roku, 

wobec braku uwag przystąpiono do głosowania; za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pionformował o konieczności zdjęcia z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej osobie  

prawnej – Fundacji Akademia Umiejętności z braku opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

 

Wójt poinformował o spotkaniu, na którym przedstawiciele społeczności lokalnej w Ujazdach 

wyrazili zgodę na przekazanie Szkoły wraz z nauczycielami i pracownikami osobie prawnej - 

Fundacji Akademia Umiejętności. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel przekazał, że nie liczy się dobro dzieci i mieszkańców, ale dobro jednej 

grupy zawodowej. 
 

Radny Zbigniew Szpiech poinformował, że wcześniejszy projekt dawał gwarancje pracy 

nauczycieli, co może się przekładać na brak opini. 

 

Wójt Gminy w odniesieniu do słów Radnego przypomniał, że poprzez reorganizację szkół  

w Izdebkach odeszło 6 osób na świadczenia kompensacyjne i emerytury. 

 

Radny Stanisław Szpiech pytał o ostateczny termin podjęcia ww. uchwały. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel pytał Radcę Prawnego czy jest możliwe podjęcie uchwały mimo braku 

opini Związków Zawodowych? 

 

Radca Prawny poinformował, musi być spełniony wymug prawny, czyli misi zostać wydana 

opinaia (pozytywna bądź negatywna) Związków Zawodowych i uchwała musi być podjęta do 

końca lutego. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel zwrócił się z apelem o rozsądek i wzgląd na dobro dzieci. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek o usunięcie z porzadku obrad projektu 

uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej osobie prawnej 

 – Fundacji Akademia Umiejętności. Wniosek przyjęto głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących  

się – 0. 

 

Ad 5, 6. 
Wójt Gminy Nozdrzec - Stanisław Żelaznowski przedstawił informacje o realizacji uchwał oraz  

o bieżącej działalności. 

 

Radny Stanisław Szpiech pytał:  

o kanalizację w miejscowości Hłudno gdzie właściciel działki nie wyraża zgody na przejście 

kanalizacji  
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o wniosek na remont drogi w Hłudnie zniszczonej podczas powodzi w 2020 roku, na którym 

miejscu został zgłoszony. 
 

Wójt poinformował, że na pierwszym miejscu złożono wniosek na odbudowę zerwanego mostu  

w miejscowości Wara, gdyż jest to najkosztowniejsza inwestycja około 500000 zł. Natomiast, co 

do kanalizacji w Hłudnie, będzie wszczęte postepowanie administracyjne. 

 

Radny Marian Zabój pytał, o który chodzi most w Warze. 

 

Wójt w odpowiedzi poinformował - tam gdzie został zerwany. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest to górna część Wary, gdzie mieszkańcy zostali 

odcięci od dojazdu do domów, natomiast rolnicy od dojazdu do pola. 

 

Wójt przeprosił za swą wypowiedź stwierdzając, że radny powinien wiedzieć gdzie jest zerwany 

most warty około 500000 zł, w jakim rejonie. 

 

Radny oznajmił, że w Warze zostało zniszczonych wiele mostów i dla tego pytał.  

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIV/239/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach  
 - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry 

w Nozdrzcu, poprzez zmianę obwodu szkoły.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 
Uchwała Nr XXIV/240/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, poprzez zmianę obwodu szkoły - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 
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Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie 

postepowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

Uchwała Nr XXIV/241/2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Nozdrzec na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom 

określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

- przyjęta została głosami; 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec w postępowaniu rekrutacyjnym 

prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIV/242/2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec w postępowaniu 

rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół 

wraz z liczbą punktów  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

 - przyjęta została głosami; 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Ogrodnik przedstawił wnioski do ww. projektu 

uchwały, wypracowane na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Nozdrzec w dniu 

22 stycznia b.r. 

 

Radny Zbigniew Szpiech pytał Przewodniczącego Klubu Radnych “Porozumienie Dla Rozwoju 

Gminy Nozdrzec” co rozumie przez podejmowanie niepopularnych decyzji, które w znacznym 

stopniu wpłynęły na obniżenie poziomu zadłużenia Gminy Nozdrzec. 

Przewodniczący Klubu Radnych “Porozumienie Dla Rozwoju Gminy Nozdrzec” pionformował, 

że Klub wystąpił z takim wnioskiem ponieważ wójt stara się i bardzo dobrze wykonuje swoje 
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obowiązki, a także na poczatku kadencji było mówione, że w przypadku starań wójta 

wynagrodzenie będzie można podwyższyć. Jeśli chodzi o pytanie Radnego Zbigniewa Szpiecha, 

to chodzi o działania związane z oświatą, które nie należą do popularnych. 

 

Radny Marian Zabój stwierdził, że wnioskodawcy procedowanego projektu uchwały nie zapoznali 

się z stawkami wynagrodzenia sąsiednich samorzadów. Świadczyło to, że na wspólnym 

posiedzeniu komisji głosowali za obniżeniem stawek, a główny wnioskodawca był nieobecny. 

Radny stwierdził, iż wynagrodzenie wójta nie jest zaniżone i powinno zostać na tym poziomie. 

Radny przyznał, że Wójt wykonał wiele działań, które w przeszłosci były nieosiągalne. Zdaniem 

Radnego Mariana Zaboja jest słaba współpraca wójta z radą, brak współpracy z Komisją Spraw 

Społecznych (chodzi o wniosek komisj w sprawie wytyczenia drogi przez działkę gminną, gdzie 

rolnicy nie mają dojazdu do pól), nierówne dzielenie środków na wykonywane inwestycje na 

poszczególne miejscowości oraz ostatnie decyzje personalne to jest wpływanie na radę poprzez 

nawet zatrudnienie przewodniczacego, które jest nie powiem, że uzależnieniem, ale 

podporządkowaniem w jakiś sposób, bo tak to wyglada, a rada powinna być niezależna. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł sie do ostatniej kwesti, która była wyjaśniana wielokrotnie  

i poraz kolejny. Poprosił Radnego Mariana Zaboja o zaprzestanie szerzenia kłamstw.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel zwrócił się z prośbą o zakończenie zbędnych dyskusji i przystąpienie 

do głosowania, gdyż w tym celu było wspólne posiedzenie Komisji, na którym wypracowno 

przedstawione wnioski. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIV/243/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy  

Nozdrzec - przyjęta została głosami; 

za – 7, przeciw – 5, wstrzymujących się – 2. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

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

Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIV/244/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Nozdrzec - przyjęta została głosami; 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

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. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIV/245/2021 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 Nozdrzec - przyjęta została głosami; 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIV/246/2021 w sprawie uchwalenia drugiej i trzeciej Zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec - przyjęta 

została głosami; 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno Część I – 

Wesoła. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIV/247/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, 

Wesoła i Hłudno Część I – Wesoła - przyjęta została głosami; 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„Wołodź 5”. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 
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Uchwała Nr XXIV/248/2021 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wołodź 5” - przyjęta została głosami; 

za – 14, 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 

Izdebki. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIV/249/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych  

w miejscowości Izdebki - przyjęta została głosami; 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 8. 

W wolnych wnioskach Wójt Gminy Nozdrzec podziękował radnym za uznanie i ustalenie 

wynagrodzenia. 

Wójt odniósł się do sytuacji na ostatniej sesji, na której to Radny Marian Zabój poinformował, że 

podczas reorganizacji Szkoły Podstawowej w Siedliskach Wójt był odpowiedzialny za zwolnienie 

żony Radnego Krzysztofa Zawadzkiego. Przedstawił pismo, z którego wynikało, że praca  

w Siedliskach to była druga umowa i były to godziny ponadwymiarowe, gdyż szkołą macierzystą 

była Harta. Nauczycielka nie prosiła o jakiekolwiek godziny, ponieważ wiedziała, że nie ma 

możliwości uczyć w innych szkołach. Na koniec Wójt zwrócił się do Radnego Mariana Zaboja, że 

nie jest odpowiedzialny za zwolnienie żony Radnego Zawadzkiego. 

Radny Krzysztof Zawadzki zgłosił wniosek o przystąpienie Gminy Nozdrzec do rządowego 

Programu Czyste Powietrze, poprzez dopisanie przez Pana Wójta porozumienia dotyczącego 

wspólnej realizacji programu na terenie Gminy Nozdrzec w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Po przystąpieniu do programu można uzyskać 

pożyczkę dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów. 

Celem programu jest poprawa, jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. 

Zła, jakość powietrza występuje nie tylko w dużych miastach, ale również na obszarze naszej 

gminy. W ramach programu Czyste Powietrze mieszkańcy mogą starać się o środki na ocieplenie 

domów, wymianę okien, montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, montaż nowej instalacji 

centralnego ogrzewania oraz wymianę pieców. Korzyścią dla Gminy Nozdrzec z przystąpienia  

do programu jest nie tylko poprawa, jakości powietrza w gminie, ale również refundacja kosztów 

za wnioski. Podpisanie porozumienia o współpracy przy Programie Czyste Powietrze  
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z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie daje realne 

korzyści: gmina otrzymuje grant w wysokości 9000 zł i co kwartał 7000 zł. 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnioskuje o rozwiązanie problemu związanego  

z odśnieżaniem dróg gminnych i lokalnych na terenie naszej gminy. 

W nawiązaniu do pisma przedstawionego przez Wójta, Radny Marian Zabój odczytał treść 

protokołu z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Nozdrzec z dnia 2 grudnia  

2020 r., dotyczącą żony Radnego;  

„Radny Krzysztof Zawadzki poinformował, że Pani jest w błędzie, ponieważ jest osoba, która 

została zwolniona. Radny prosił, aby Pani kierownik nie kłamała, że nikt nie został zwolniony, gdyż 

tą osobą jest Jego żona. 

Kierownik GZEAS przeprosiła i dopowiedziała, że została zwolniona jedna Pani - żona radnego, która 

miała dwie godziny. Kierownik GZEAS poinformowała, że przyczyna zwolnienia nie jest jej znana”. 

 

Radny Marian Zabój wnioskował:  

- o zmianę godzin pracy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie punkt 

odbioru pracuje w godzinach od 7.30 do 15.00, co uniemożliwia dowiezienia odpadów 

mieszkańcom naszej gminy, którzy pracują, 

- o zakup hali do przechowywania zakupionego sprzętu i działki obok PSZOK-u. 

 

Wójt w odpowiedzi na wniosek o zakup hali i działki przy PSZOK-u poinformował, że żądana 

kwota za działkę, o której mowa jest zbyt wysoka i gminy nie stać na jej zakup. W temacie zakupu 

hali Wójt stwierdził, że w przypadku chęci sprzedaży przez właściciela, zasadnym będzie  

jej kupno. 

Zygmunt Wawczak zgłosił wniosek o przyznanie dofinasowania do remontu – budowy kaplicy 

cmentarnej w miejscowości Wara. 

Informuję, że remont – budowa jest w zaawansowanym stanie, co jest związane ze znacznymi 

kosztami. 

 

Radny Zbigniew Szpiech poparł wniosek Krzysztofa Kurdziela i prosił o uregulowanie spraw 

związanych z odśnieżaniem. 

Radny Zbigniew Szpiech zgłosił wniosek o przygotowanie projektu uchwały o zmniejszeniu 

uposażenia radnych do 70 - 80 % i zakupienie z tych środków systemu do głosowania nie 

obciążając budżetu gminy.  

 

W temacie odśnieżania dróg Wójt poinformował, że są odśnieżane drogi gminne tj. droga na 

Rudawcu, droga publiczna w Izdebkach od Kamionki do Rzek, Wara - Perczówka do Nozdrzca, 

droga do kładki, droga w kierunku promu, na Hłudnie tak zwana Góralówka, droga Harendarska, 

droga łącząca Wesołę z Magierowem i droga na Rytej Górce. Drogi od Hłudna przez Wesołę są 

zlecone firmie zewnętrznej. Wójt poinformował, że przy dużych opadach śniegu jest nie możliwe 

odśnieżenie wszystkich dróg w jednym czasie. W przypadku zgłoszeń o odśnieżenie dróg, były 

one odśnieżane. W przyszłości, jeżeli będą chętni do odśnieżania dróg w danych miejscowościach, 

zostaną podpisane umowy zlecania z wykonawcami.  
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Radny Zbigniew Szpiech zwrócił się o asertywność do Radnych, którzy narzekają mówią, że nie 

udzielą absolutorium, a na sesji są „jak potulne owieczki”. 

Radny Marian Zabój, co do odśnieżania dróg stwierdził, że jest to zadanie dla sołtysów. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku chętnych do zabrania głosu 

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik   


