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RAPORT O STANIE GMINY NOZDRZEC 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym przedstawiam raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2020. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów 
gminy oraz jej sytuację finansową w 2020 r., a także realizację polityk, programów, 
strategii i uchwał rady gminy. 

Dane ogólne i demograficzne 

Gmina Nozdrzec jest jednostką administracyjną o statusie gminy wiejskiej. Należy 
do powiatu brzozowskiego leżącego w środkowej części województwa podkarpackiego. 
Całkowita powierzchnia Gminy Nozdrzec wynosi 121 km2. W jej skład wchodzą 
następujące miejscowości wiejskie:  

- Hłudno, 
- Huta Poręby, 
- Izdebki, 
- Nozdrzec, 
- Siedliska, 
- Wara, 
- Wesoła, 
- Wołodź. 

Na terenie Gminy Nozdrzec przebywa 8026 osób. Jest to o 115 osób mniej, 
niż w roku poprzednim.  

Zestawienie liczby ludności w poszczególnych miejscowościach w 2020 r.: 

Miejscowość Liczba 
mieszkańców – 

pobyt stały 
HŁUDNO 873 
HUTA PORĘBY 176 
IZDEBKI 2560 
NOZDRZEC 1288 
SIEDLISKA 393 
WARA 1164 
WESOŁA 1561 
WOŁODŹ 11 
RAZEM: 8026 

 

Zestawienie ilościowe urodzeń w miejscowościach Gminy Nozdrzec w 2020 r.: 
Miejscowość Liczba urodzeń 

HŁUDNO 6 
HUTA PORĘBY 3 
IZDEBKI 27 

NOZDRZEC 13 
SIEDLISKA 6 
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WARA 9  
WESOŁA 19 

WOŁODŹ 0 
RAZEM: 83  

 
 
Zestawienie ilościowe zgonów w miejscowościach Gminy Nozdrzec w 2020 r.: 

Miejscowość Liczba zgonów 

HŁUDNO 10 
HUTA PORĘBY 4 
IZDEBKI 37 
NOZDRZEC 20 
SIEDLISKA 4 
WARA 11 
WESOŁA 26 

WOŁODŹ 0 
RAZEM: 112 

 

Nasza gmina zanotowała ubytek naturalny, wynoszący 29 osób, na który wpływ 
miała liczba zgonów przewyższająca liczbę urodzeń. Liczba osób, które zmarły w 2020 
roku wyniosła 112. Związek małżeński zawarło 51 osób zameldowanych na terenie 
gminy, a 7 osób uzyskało rozwód. 

Strategia Gminy Nozdrzec 

W Gminie Nozdrzec w 2018 roku obowiązywała Strategia Rozwoju Gminy Nozdrzec 
do roku 2024 przyjęta w czerwcu 2016 r., składająca się z następujących elementów: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024 - Diagnoza ilościowa sytuacji 
społeczno-gospodarczej Gminy Nozdrzec. 

2. Strategia Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024 - Diagnoza jakościowa 
sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Nozdrzec, wraz z Raportem z wynikami 
badań przeprowadzonych wśród mieszkańców. 

3. Strategia Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024. 
4. Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024. 
 
Cele strategiczne zostały opracowane w trzech głównych obszarach funkcjonowania: 
Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 

1. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy. 
Obszar: Potencjały i zasoby gminy. 

2. Dobrze rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna dostosowana 
do potrzeb mieszkańców gminy. 

3. Zrównoważony ład przestrzenny/uporządkowana przestrzeń. 
4. Czyste środowisko naturalne. 
5. Zachowane zasoby dziedzictwa kulturowego. 
6. Rozwój kapitału społecznego. 

Obszar: Gospodarka i promocja gminy. 
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7. Wzrost potencjału gospodarczego gminy. 

Zadania, jakie zrealizowano w ramach celów operacyjnych, wynikających ze wskazanych 
wyżej obszarów, to:  

Ad 1: 

 Zwiększanie dostępu do usług społecznych w zakresie pomocy prawnej, 
 Wspieranie działań związanych z profilaktyką zdrowia, 
 Wspieranie działań społecznych organizacji pozarządowych – KGW, LKS i 

kościelnych osób prawnych. 

Ad 2: 

 Uzupełnianie i unowocześnianie oświetlenia ulicznego, 
 Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody, 
 Budowa placów zabaw dla dzieci, 
 Zapewnianie mieszkań socjalnych, 
 Przebudowa i remonty dróg dojazdowych do pól. 

Ad 3: 

 Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 Przygotowywanie ogólnodostępnych miejsc rekreacji (np. siłownie na świeżym 

powietrzu, mała architektura). 

Ad 4  

 Działalność na rzecz poprawy stopnia segregacji odpadów komunalnych. 

Ad 5:  

 Promowanie dziedzictwa kulturowego, 
 Wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, orkiestr dętych, kapel 

ludowych. 

Ad 6:  

 Zapewnianie wysokiej gotowości bojowej jednostek OSP, 
 Doposażanie w nowoczesny sprzęt jednostek OSP, 
 Działania w kierunku reintegracji społecznej klientów pomocy społecznej, 
 Modernizowanie i wyposażanie w nowoczesny sprzęt bazy edukacyjnej. 

Ad 7:  

 Realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. 
 

Gospodarka finansowa Gminy Nozdrzec w 2020 roku 
 
Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XV sesji budżet gminy wynosił: 

- plan po stronie dochodów   36 354 038,20 zł, 
- plan po stronie wydatków   38 479 774,20 zł. 

Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 31 grudnia 2019 roku  budżet 
gminy wynosił: 

- po stronie planowanych dochodów 42 026 720,20 zł, 
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- po stronie planowanych wydatków  45 615 724,20 zł. 
Budżet gminy został uchwalony  z deficytem w wysokości 2 125 736 zł. Źródłem 

pokrycia planowanego deficyt był kredyt bankowy. Ponadto w budżecie zaplanowano 
rozchody w kwocie 687 800,00 zł na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów 
bankowych. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów był kredyt bankowy. W ciągu 
roku dokonano spłaty 4 rat kredytów w łącznej kwocie 687 800,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. do spłaty pozostało 2 335 320,00 zł w Banku 
Spółdzielczym w Dynowie. 

Ostatecznie wykonanie budżetu gminy na koniec roku wyniosło: 

- po stronie dochodów 40 669182,30 zł 
- po stronie wydatków 39 009 904,68 zł 

 

Realizacja dochodów 

Dochody budżetowe na rok 2020 zostały wykonane w wysokości 42 026 720,20 
zł tj. 96,77 % planu. 
W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na dobrym poziomie 
zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 64,86%. 

Zauważyć należy bardzo dobre wykonanie dochodów z realizowanych przez 
urzędy skarbowe z podatków od spadków i darowizn 157,50% oraz podatku od 
czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 134,66%. 

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 77,67%. 

Udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez 
Ministerstwo Finansów wykonano w 97,12%, a podatek dochodowy od osób prawnych 
realizowanych przez urzędy skarbowe został wykonany w 106,41%. 

Z tytułu dochodów podatkowych wystąpiły zaległości w wysokości 88 821,08 zł. 
Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 16 271,00 zł. 

W celu poprawy ściągalności podatków wystawiono 886 upomnień na kwotę 
140 197,61 zł. Wystawiono 114 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 
35 017,80 zł. Wydano 11 decyzji umorzeniowych na kwotę 2 168,20  zł + odsetki 
w kwocie 335,00 zł oraz wydano 1 decyzję umorzeniową na środki transportu na kwotę 
21 095,00 zł + odsetki w kwocie 2 546,00 zł. 

Z tytułu dochodów opłaty za śmieci wystąpiły zaległości w wysokości 36 819,16 
zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 3 224,00 zł. 

W celu poprawy ściągalności opłat wystawiono 509 upomnień na kwotę 
121 097,88 zł. Wystawiono 97 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 
23 822,09 zł. Nie wydano żadnej decyzji umorzeniowej. 
 
Realizacja wydatków 
 
Rolnictwo i łowiectwo – 374 537,66 zł 
- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej z tyt. 2% odpisu od podatku rolnego 

10 691,86 zł, 
- wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym 

196 935,16 zł, 
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- zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania zwrotu podatku 
akcyzowego 3 938,70 zł. 

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na wykonanie kompletnej 
dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Warze (35 182,87 zł), pozwolenie wodno-prawne 
4 497,63 zł, opłaty geodezyjne 2 594,31 zł oraz dokonano (modernizacji) dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Izdebki i Wara w wysokości 
120 697,13 zł. 

Leśnictwo – 61 487,78 zł  
 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 227 962,92 zł 
dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do wody 
99 808,72 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Wesołej 
43 955,28 zł, 

- wykonanie dokumentacji dla Aglomeracji Nozdrzec 4 920,00 zł, 
- wykonanie studni zastępczej 76 752,00 zł, 
- opracowanie analizy efektywności studni 1 845,00 zł, 
- opłata do projektu ”Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Izdebkach” 

681,92 zł, 
 
Gospodarka mieszkaniowa – 309 270,33 zł 
- zakup energii elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych w wysokości 

109 986,70 zł, 
- podatek leśny i od nieruchomości od gruntów gminy w kwocie 8 325,00 zł, 
- ubezpieczenie budynków i mienia oraz inne opłaty) – 6 939,90 zł, 
- koszty opłat i postepowań sądowych oraz aktów notarialnych 10 295,12 zł, 
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem i remontami budynków i obiektów 

komunalnych oraz urządzeń i wyposażenia 34 033,56 zł (w tym 1 289,34 zł Fundusz 
Sołecki), 

- oszacowanie wartości działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, 
sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy i czynności serwisowe, opróżnianie 
i wywóz szamba w budynku socjalnym, opłaty geodezyjne – 120 690,05 zł, 

- zakup działek drogowych w miejscowości Wara w wysokości 19 000,00 zł. 
 
Działalność usługowa – 72 608,08 zł 

- opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków oraz zmian planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy – 57 856,00 zł, 

- dostęp do serwisu mapowego i ogłoszenia w prasie – 14 752,08 zł. 
Informatyka – 51 072,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu 
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec po jego zakończeniu: 

- usługi naprawy sprzętu, zakupy części i ubezpieczenia 1 632,00 zł. 
- opłaty za dostęp do Internetu 49 440,00 zł. 
 

Administracja publiczna –  4 061 898,72 zł 

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 202 359,84 zł z tego: 
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- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych – 194 542,66 zł, 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 4 844,46 zł. 
- zakupy druków i materiałów biurowych – 2 972,72 zł 
Wydatki na radę gminy – 72 822,84 zł: diety dla radnych, ryczałty dla 
przewodniczącego rady i jego zastępcy – 72 232,00 zł, wydatki na zakupy – 590,84 zł. 

 

Na działalność urzędu gminy wydatkowano 2 971 981,88 zł, z tego: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników administracyjnych, 
pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót 
interwencyjnych i publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzozowie oraz umowy zlecenia – 2 266 604,57 zł. 

Pozostałe wydatki obejmują: 

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, 
środków czystości, sprzętu biurowego i akcesoriów komputerowych, części 
zamiennych i paliwa do pojazdów (w tym opony), publikacji, materiałów 
budowlanych – 197 905,76 zł, 

- zakup usług: serwisy drukarek i kserokopiarek, ogłoszenia prasowe i prenumerata 
czasopism, przeglądy techniczne budynków (kominiarski, klimatyzacji), przeglądy 
techniczne samochodów, usługa monitoringu, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości 
stałych i odprowadzanie ścieków, usługi i asysty informatyczne, licencje i programy, 
dostęp do serwisów LEX, GEO.pl, usługi naprawy samochodów i sprzętu, opłaty 
pocztowe i koszty obsługi prawnej – 280 255,64 zł, 

- zakup środków żywności – 4 678,29 zł, 
- zakup usług remontowych – 3 912,01 zł, 
- szkolenia pracowników – 15 252,60 zł, 
- badania lekarskie pracowników – 2 850,00 zł, 
- delegacje i podróże służbowe – 1 667,60 zł, 
- ubezpieczenie, koszty postępowania, różne opłaty – 39 972,34 zł, 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 308,76 zł, 
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, 

konserwację i pranie) – 8 926,22 zł, 
- zakup energii elektrycznej i gazu, wody – 66 932,37 zł, 
- usługi telekomunikacyjne – 7 340,72 zł, 
Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 15 375,00 zł na montaż 
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Zwrócono koszty przejazdu poborowym na 
komisję kwalifikacyjną – 119,20 zł. 

Na promocję gminy Nozdrzec, zakup materiałów i usług promocyjnych – 4 516,31 zł. 

Pozostała działalność – 114 909,29 zł, z tego: 

- diety dla sołtysów w kwocie 38 800,00 zł. 
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa podatków w formie wynagrodzenia 

agencyjno-prowizyjnego – 23 844,97 zł, 
- prowadzenie rachunku bankowego i opłat za przelewy – 15 816,12 zł. 
- ubezpieczenie majątku – 6 604,00 zł  
- składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego – 16 282,00 zł, 
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- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” – 
9 715,20 zł. 

- składki z tytułu przynależności  do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – 
3 847,00 zł 

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej – 102 479,99 zł (diety, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, 
umowy zlecenia, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe). 

Obrona narodowa – 1 422,00 zł 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -  600 837,13 zł 

Zarzadzanie kryzysowe - zakup środków do dezynfekcji, rękawic, środków czystości 
oraz osłony z pleksy – 1 776,79 zł. Na obronę cywilną wydatkowano kwotę w wysokości 
2 738,00 zł. 

Obsługa długu publicznego: od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki 
w wysokości 55 007,25 zł. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 506 730,66 zł 
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do 

oczyszczanych  ścieków – 87 587,84 zł. 
Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów 
komunalnych od mieszkańców wynoszą – 884 993,26 zł, z tego: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych – 61 104,07 zł, 

- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa opłat w formie wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjnego – 32 370,01 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12550,26 zł, 
- koszty wywozu śmieci w ramach systemu – 784 293,56 zł. 
- zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci – 5 675,36 zł, 
- realizacja programu opieki nad zwierzętami – 18 819,10 zł. 

 
Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym wyniosły 202 238,45 zł, w tym: 

- za energię elektryczną – 117 585,41 zł, 
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 84 653,04 zł. 

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego 
w Gminie Nozdrzec w miejscowości Izdebki w kwocie 105 213,01 zł. 
Zakupiono koparko-ładowarkę za 102 000,00 zł oraz samochód IVECO za 40 590,00 zł. 
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ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 2020 r. 
 

Lp Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1.  Wykonanie dokumentacji sieci 
kanalizacyjnej wsi Izdebki 

150 000,00 42 274,81 

2. Modernizacja dróg dojazdowych do 
gruntów 
rolnych w m. Izdebki, Nozdrzec 

150 000,00 120 697,13 

3.  Opracowanie dokumentacji projektowej 
sieci wodociągowej Wesoła, Izdebki 

3 094 179,00 128 154,20 

4. Remont dróg w miejscowości Wesoła i 
Nozdrzec ze środków Fundusz Dróg 
Samorządowych 

 
306 957,92 

 
265 642,17 

5. Remont dróg Nozdrzec i Izdebki- środki  
dotacja z usuwania skutków klęsk 
żywiołowych 133 046,00 zł + udział 
własny 84 049,46 zł 

 
217 455,46 

 
217 455,46 

6. Zakup działek drogowych w miejscowości 
Wara 

19 000,00 19 000,00 

7. Zakup i montaż klimatyzacji w 
pomieszczeniach biurowych 

15 500,00 15 375,00 

8. Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek 
OSP z terenu Gminy Nozdrzec - projekt 
środki unijne 196 017,52 zł 
wkład własny 34 591,33 zł 

 
230 608,85 

 
230 608,85 

9. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Izdebki  245 000,00 105 213,01 
10. Zakup koparko - ładowarki oraz 

samochodu IVECO 
200 000,00 142 590,00 

 Razem: 4 628 701,23 
 

1 287 010,63 
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Zestawienie budynków będących własnością Gminy Nozdrzec 

Miejscowość Budynek  Położenie  
(nr działki, 
działek) 

Zarządca  Stan 
techniczny 

Nozdrzec Budynek 
administracyjny Gminy 
Nozdrzec 

2035 Wójt Gminy 
Nozdrzec 

dobry  

Ośrodek Zdrowia 1951/8, 
1951/9, 
1951/19 

Wójt Gminy 
Nozdrzec 

dobry 

Budynek po SUR  1935/8 Wójt Gminy 
Nozdrzec 

średni  

Szkoła Podstawowa  2032/12, 
2032/6 

Dyrektor szkoły dobry 

Dom Strażaka  2752 Prezes OSP 
Nozdrzec 

dobry 

Wara Szkoła Podstawowa im. 
Świętego Jana Pawła II 
w Warze 

1269 Dyrektor szkoły dobry 

Dom Strażaka 980 Prezes OSP Wara dobry 
Izdebki ŚDS 6588/5 Kierownik ŚDS dobry 

Dom Kultury 6621 Prezes OSP 
Izdebki, Prezes 
KGW  

dobry 

Szkoła Podstawowa im. 
Świętej Jadwigi Królowej 
Polski w Izdebkach 

6189 Dyrektor szkoły  dobry 

Szkoła Podstawowa 1810, 
1811/2 

Dyrektor szkoły dobry 

Szkoła Podstawowa 8763 Dyrektor szkoły średni 
Szatnia sportowa 6155 Prezes LKS Izdebki dobry 

Izdebki 
Rudawiec 

Rudawiecka Izba 
Pamięci 

6493 KGW Izdebki 
Rudawiec 

do rozbiórki 

Dom Strażaka  6480/2 Prezes OSP Izdebki 
Rudawiec 

dobry 

Hłudno Szkoła Podstawowa im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Hłudnie 

2041 Dyrektor szkoły  dobry 

Dom Strażaka 2028 Prezes OSP Hłudno dobry 
Szatnia sportowa  2041 Prezes LKS Hłudno b. dobry 

Wesoła Dom Strażaka 5522 Prezes OSP Wesoła dobry 
Budynek mieszkań 
socjalnych Wesoła 265 
 

5615/2 Wójt Gminy 
Nozdrzec 

średni 

Budynek mieszkań 
socjalnych Wesoła 50 

10324/3 Wójt Gminy 
Nozdrzec 

dobry 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Wesołej 

5553/3 Dyrektor szkoły dobry 

http://zswara.szkolna.net/
http://zswara.szkolna.net/
http://zswara.szkolna.net/
http://sp2izdebki.edupage.org/
http://zshludno.edupage.org/
http://zshludno.edupage.org/
http://zshludno.edupage.org/
http://www.zswesola.szkolnastrona.pl/
http://www.zswesola.szkolnastrona.pl/
http://www.zswesola.szkolnastrona.pl/
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Dom ludowy 
„Weselanka” 

1167/2 KGW w Wesołej dobry 

Dom Strażaka Magierów 5943 Prezes OSP 
Magierów 

dobry 

Szatnia sportowa 10326/1 Prezes LKS Wesoła dobry 
Wesoła 
Ujazdy 

Dom Strażaka 2824/3, 
2825/2 

Prezes OSP Wesoła 
Ujazdy 

dobry 

Szkoła Podstawowa Nr 2 308 Dyrektor szkoły  dobry 
Dom Rolnika 2825/2 Prezes OSP Ujazdy  dobry 
Dom Strażaka Ryta 
Górka 

693 Prezes OSP Ryta 
Górka  

dobry 

Siedliska Budynek wielofunkcyjny 577 Prezes OSP 
Siedliska 

dobry 

Szkoła Podstawowa 522 Dyrektor szkoły dobry 
Huta Poręby Dom Strażaka 376, 377 Prezes OSP Huta 

Poręby 
dobry 

Budynek po szkole 
podstawowej  

196 Wójt Gminy 
Nozdrzec 

do remontu 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY NOZDRZEC 

1. Urząd Gminy Nozdrzec, 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny, 
4. Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, 
5. Zakład Gospodarki Komunalnej, 
6. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 
7. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, 
8. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu,  
9. Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 
10. Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 
11. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 
12. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej. 
13. Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu 

 

URZĄD GMINY NOZDRZEC 

Zatrudnienie 

Wójt Gminy Nozdrzec – zatrudniony na podstawie wyboru – Stanisław Żelaznowski  

Sekretarz – Agnieszka Baran – umowa o pracę. 

Skarbnik Gminy Nozdrzec Halina Wandas – zatrudniona na podstawie powołania. 

W urzędzie w 2020 r. funkcjonowały następujące referaty i stanowiska: 

1. Wo jt Gminy, 
2. Sekretarz Gminy, 
3. Skarbnik Gminy, 
4. Referat Finanso w, w skład kto rego wchodzą: 

a) kierownik referatu – Skarbnik Gminy, 
b) stanowisko ds. podatko w i opłat lokalnych (2 osoby), 
c) stanowisko ds. księgowos ci budz etowej – wydatki, 
d) stanowisko ds. księgowos ci budz etowej – dochody, 
e) stanowisko ds. wynagrodzen  i rozliczen , 
f) stanowisko ds. rozliczeń i księgowości; 
g) stanowisko ds. obsługi kasowej, 
h) stanowisko ds. rachunkowos ci podatkowej, 
i) stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich kierowany przez Sekretarza Gminy, 
w skład kto rego wchodzą: 
a) stanowisko ds. ewidencji ludnos ci, 
b) stanowisko ds. obsługi rady gminy, 
c) stanowisko ds. obsługi sekretariatu, 
d) stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i OSP, 
e) stanowisko ds. informatycznych, Administrator Systemu Informatycznego; 

6. Referat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony S rodowiska i Rolnictwa, 
w skład kto rego wchodzą: 
a) kierownik referatu – inwestycje, drogownictwo, 
b) stanowisko ds. pozyskiwania dofinansowania ze s rodko w krajowych i z UE (2 
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osoby), 
c) stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki 

lokalowej, 
d) stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami, 
e) stanowisko ds. ochrony s rodowiska i gospodarki wodnej, 
f) stanowisko ds. inwestycji, remonto w i zamo wien  publicznych, 

7. Kierownik USC, 
a) Zastępca Kierownika USC, 

8. Stanowisko ds. kadr, spraw socjalnych, bhp, 
9. Stanowisko ds. działalnos ci gospodarczej i wydawania zezwolen  na sprzedaz   

napojo w alkoholowych, Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 

Ponadto: 

 obsługa: 15 osób, 
 kierowcy: 2 osoby, 
 gajowy: 1 osoba, 
 kierowcy OSP: 12 osób, 
 przewoźnicy promowi – 3 osoby. 

Pracownicy urzędu w 2020 roku wzięli udział w 28 szkoleniach, kto rych koszt 
wynio sł 15 252,60 zł, ponadto uczestniczyli w bezpłatnych konferencjach i seminariach. 

W ramach wspo łpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie zatrudniono 9 oso b. 

Tabela: Formy zatrudnienia i kwoty refundacji z PUP. 

Lp. Forma organizowanych 
prac w 2020 roku 

Ilość 
zatrudnionych 
osób 

Uzyskana 
kwota 
refundacji 

Środki własne 
na 
utrzymanie 
pracowników 

1. Prace interwencyjne  0 0 0 
2. Roboty publiczne 8 95 834,40 77 340,05 
3. Staż 1 0 0 
Razem 9 95 834,40 77 340,05 

 

W 2020 na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników 
administracyjnych, pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach 
robót interwencyjnych i publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzozowie oraz umowy zlecenia przeznaczono 2 909 056,72,00 zł. Wynagrodzenia 
brutto pracowników administracyjnych wyniosły 1 384 393,20 zł. W 2020 roku 
wypłacono ponadto odprawy emerytalne w wysokości 12 960,00 zł, obligatoryjne 
gratyfikacje jubileuszowe: 28 877,11 zł oraz ekwiwalenty urlopowe w wysokości 
1 866,20 zł. 
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Działalność urzędu w 2020 roku 

Rolnictwo 

Zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych 

W 2020 roku uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego określono 
maksymalną powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych. Dla naszej gminy ustalono 
na uprawę maku 0 ha, natomiast na uprawę konopi określono obszar 120 ha.  

Nikt z rolników nie zgłosił się do uprawy konopi, dlatego nie wydano żadnej decyzji 
zezwalającej na ich uprawę. 

Barszcz Sosnowskiego 

Każdego roku przekazuje się informację do wojewody i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o występowaniu i podjętych 
działaniach w celu zwalczania tej inwazyjnej rośliny. 

Na własnych działkach wykonujemy zabiegi polegające na opryskiwaniu 
środkami chwastobójczymi oraz częstym wykaszaniu. 

Informacje dla rolników 

Gmina jest pośrednikiem przekazywania informacji ważnych dla mieszkańców, 
a w szczególności dla rolników. Informacje te wywieszane są na tablicach ogłoszeń oraz 
przekazywane są do sołtysów. W 2020 roku takich informacji przekazano 21. Były 
to informacje od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. 

Akcja „100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” 

W maju 2020 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego ponownie 
poinformował wszystkie jednostki samorządu terytorialnego o planowanej akcji 
sadzenia drzew miododajnych i utworzenia w każdej gminie i powiecie województwa 
podkarpackiego żywych pomników upamiętniających 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Dodatkowo akcja ma wpłynąć na poprawę 
bioróżnorodności i sytuację podkarpackiego pszczelarstwa.  

Gmina Nozdrzec złożyła deklarację przystąpienia do akcji. W 2020 roku otrzymaliśmy 
30 drzew i 20 krzewów, które zostały posadzone w miejscowości Hłudno, Izdebki, 
Nozdrzec i Wara. Sadzenie drzew odbyło się 22 października 2020 roku.  

Powszechny Spis Rolny 

 W 2020 roku został przeprowadzony powszechny spis rolny. Podstawową formą 
spisu był samospis. Wiele osób skorzystało z tej formy spisu. Niektórzy dokonali tego 
samodzielnie, ale również wiele osób skorzystało z pomocy Gminnego Biura Spisowego 
i spisało się w Urzędzie Gminy. Ponadto spis był wykonywany również przez 
4 rachmistrzów spisowych, którzy dokonywali spisu w terenie. Inną metoda spisu był 
wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrzów telefonicznych, 
zatrudnianych przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Pomocy przy spisie rolnym 
udzielali również wszyscy sołtysi z naszej Gminy i wspierali jego promocję. Na ten cel 
wydatkowano kwotę 25 691,00 zł.  
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Łowiectwo  

Gmina uzgadnia z kołami łowieckimi, które dzierżawią swoje obwody na jej 
terenie, roczne plany łowieckie. Jeden egzemplarz takiego planu jest przekazywany do 
gminy. Ponadto koła łowieckie informują o terminach i miejscach polowań zbiorowych 
oraz o miejscu wyłożenia książek pobytu myśliwych. Koła łowieckie przekazują również 
informacje, do kogo należy zgłaszać szkody łowieckie. Gmina udostępnia również druki 
zgłoszeń szkód łowieckich.  

Szkody łowieckie 

Na terenie gminy obwody dzierżawi 4 koła łowieckie: 

 Koło Łowieckie DZIK w Przemyślu, 

 Koło Łowieckie JELEŃ w Brzozowie, 

 Koło Łowieckie OSTOJA w Brzozowie, 

 Koło Łowieckie SZARAK w Błażowej. 

Gmina wydaje druki zgłoszeń szkody łowieckiej i udziela informacji, do jakiego koła 
łowieckiego należy taką szkodę zgłosić. 

Szkody łowieckie powstałe w pobliżu zabudowań zgłasza się do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Potwierdzanie oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

Osoby, które zamierzały zakupić, zarówno od osoby fizycznej, jak i z zasobu 
Skarbu Państwa, działkę o powierzchni powyżej 1 ha zgodnie z ustawą o kształtowaniu 
ustroju rolnego muszą przedłożyć u notariusza oświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego, wielkości tego gospodarstwa oraz informację o dacie jego 
przyjęcia. 

Potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu następuje na podstawie karty 
gospodarstwa, aktu notarialnego lub w razie jego braku - przez stronę na podstawie 
ksiąg wieczystych. W 2020 roku potwierdzono 5 takich oświadczeń. 

Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym do KRUS i do pracowniczego stażu 
pracy 

W celu zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą urząd gminy 
powinien wystawić zaświadczenie. Urząd nie prowadzi takich rejestrów i pracę 
w gospodarstwie każdy, kto w nim pracował, może potwierdzić, składając oświadczenie 
potwierdzone zeznaniami co najmniej 2 świadków.  

Każda z osób składających oświadczenie musi udokumentować istnienie tego 
gospodarstwa poprzez przedstawienie ze starostwa powiatowego – wydziału geodezji 
zaświadczenia o posiadaniu przez rodziców tego gospodarstwa w danym okresie oraz 
o wielkości tego gospodarstwa. 

W 2020 roku zostało potwierdzonych 51 oświadczeń i zeznań świadków. 

Szacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

Szacowaniem strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych zajmuje się komisja powołana przez Wojewodę Podkarpackiego. 
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Po otrzymaniu od rolników zgłoszeń o szkodach Wójt Gminy uaktywnia pracę 
komisji. W skład komisji wchodzi przedstawiciel Urzędu Gminy, Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego i Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

W 2020 roku zostało sporządzonych 156 protokołów z szacowania szkody powstałej 
w wyniku gradobicia, powodzi i ulewnego deszczu. 

Wielu rolników chciało zgłosić szkody spowodowane przez suszę. Niestety 
zgodnie z nowymi przepisami straty te można szacować wyłącznie wówczas, gdy na 
danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza. Gmina musi 
znaleźć się w raporcie monitoringu suszy. 

Niestety, pomimo oświadczeń rolników o stratach, nasza gmina nie znalazła się 
w raporcie. 

Gospodarka nieruchomościami i mieniem komunalnym Gminy Nozdrzec 

Zestawienie gruntów będących własnością i współwłasnością Gminy Nozdrzec 
według klasyfikacji rodzajowej: 

Rodzaj gruntu Wartość (zł) Powierzchnia (ha) 

Użytki rolne 681 446,16 104,79 

Drogi 6 809 735,06 130,45 

Grunty zabudowane 180 844,10 13,68 

Grunty leśne  1 852 615,41 82,30 

Tereny różne 52 386,15 6,58 

Tereny zajęte przez wodę 14.253,80 1,58 

Nieużytki 10.058,09 1,01 

Razem 9 601 338,77 340,39 

 

W 2020 roku dokonano: 

- sprzedaży gruntów rolnych o pow.0,41 ha, na kwotę 8.065,00 zł, 
- sprzedaży drogi o pow.0,02 ha za kwotę 2.992,00 zł, 
- sprzedaży działki zabudowanej 0,18 ha za kwotę 16.237,00 zł, 
- darowizny na rzecz innych jedn. 0,15 ha na kwotę 1.573,68 zł. 
Razem 28.867,68 złotych 

- nieodpłatnego nabycia gruntów rolnych 2,04 ha – o wartości 23.772,00 zł, 
- nieodpłatnego nabycia dróg o pow. 0,09 ha – o wartości 1.892,00 zł, 
- zakup drogi o pow. 0,05 ha – o wartości 19.000,00 zł, 
- zakup działki na punkt widokowy 0,34 ha za kwotę 15.300,00 zł. 
Razem 59.964,00 złotych 

Zestawienie gruntów według formy użytkowania: 



 

17 

 

Sposób użytkowania Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2020 

Różnica 

Oddany w trwały zarząd 8,43 8,43 0 

Dzierżawa 54,49 50,50 -3,99 

Oddane w użyczenie 7,25 7,25 0 

Razem 70,17 66,18 -3,99 

 

Wierzytelności z tytułu dzierżawy składników majątkowych wyniosły 11.232,89 zł 

Gmina włada gruntami (drogi dojazdowe) na zasadzie samoistnego posiadania 
o powierzchni 69,31 ha.  

Wpływy z tytułu opłat majątkowych w 2020 r. 

Wyszczególnienie Plan 2020 Wykonanie 

Dzierżawa składników majątkowych 20.000,00 11.232,89 

Najem lokali 189.000,00 193.832,90 

Dzierżawa obwodów łowieckich 5.000,00 3.739,29 

Razem 214 000,00 208 805,08 

 

Koszty aktów notarialnych poniesione przez gminę wyniosły 8 095,39 zł. 

Realizacja zadań związanych z zadaniami z Kodeksu Cywilnego – spadkobranie 

W 2020 roku Gmina Nozdrzec złożyła 65 wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, 
w tym Sąd Rejonowy w Brzozowie wydał 51 postanowień, a w dalszym ciągu jest 
rozpatrywanych 14 spraw. 

Transport i łączność 2 738 825,22 zł 

Poniesiono wydatki na remont drogi wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Nozdrzec 
w wysokości 149 978,06 zł (50%). 

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 1 756 367,50 zł w tym; 

- zakup materiałów 73 088,55 zł w tym 4 095,90 z Funduszu Sołeckiego (kruszywa, 

piaski, cement, rury, pojemniki na piasek, mieszanka asfaltowa i bitumiczna oraz 

materiały do produkcji płyt betonowych), 

- zakup usług pozostałych na drogach gminnych - 110 816,28 w tym z Funduszu 

Sołeckiego 6 376,32 zł (usługi transportowe, sprzętowe koparką, ładowarką, wynajem 

form do betoniarskich, układanie płyt drogowych, opłaty geodezyjne i nadzory 

inwestorskie), 

- zakup usług remontowych 1 306 820,50 zł, w tym 164 303,40 z Funduszu Sołeckiego” 

dotyczy remontów dróg Ujazdy, Hłudno, Siedliska, Rudawiec i Izdebki oraz  remont drogi 

w Wesołej i Nozdrzcu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 619 828,00 zł , 

- wydatki majątkowe w wysokości 265 642,17 zł jako udział własny w remoncie drogi 

w miejscowości Wesoła i Nozdrzec ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.   
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Zostały wykonane następujące zadania: 

1. „Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+000-0+990 w miejscowości Wesoła”, 
2. „Remont drogi gminnej nr 115855R w km 0+000-0+490 w miejscowości 

Nozdrzec”, 
3. „Remont drogi gminnej nr 115859R w km 0+000-0+260 oraz 0+400-1+130 

w miejscowości Nozdrzec”, 
4. „Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+990 - 1+980 w miejscowości 

Wesoła”. 
Zadania realizowane w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita 

wartość 1 223 037,21 zł, dofinansowanie 846 368,00 zł 

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 392 955,43 zł. 

- zakup materiałów 108 285,27 zł (żwiry, piaski, klińce, tłuczeń mieszanki kruszyw, 

cement ,stal, siatka, beton, emulsja asfaltowa, kręgi betonowe )  

- zakup usług pozostałych  na drogach wewnętrznych (usługi transportowe, sprzętowe, 

koparki, ładowarki, spycharki   oraz remont drogi w Izdebkach i Rudawcu 215 860,39 zł  

- remonty dróg Izdebki, Siedliska i Rudawiec w wysokości 68 809,77 zł 

W ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 

wykonano 4 drogi: 

1. Nr 384, 402 w Izdebkach,  

2. Nr 9030, w Izdebkach  

3. Nr 7566 w Izdebkach 

4. Nr 595 w Warze” 

Kwota dofinansowania 120 000,00 zł 

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 319 033,59 zł  

- usuwanie szkód po powodzi, przekopy rowów i demontaż betonów, odbiór odpadów 

popowodziowych w miejscowości Izdebki, Hłudno, Wesoła, Huta Poręby i Wara 

w wysokości 101 578,13 zł. 

- wydatki majątkowe w wysokości 217 455,46 zł na remont drogi w Nozdrzcu 

i Izdebkach w tym: 

-133 406,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków 

klęsk żywiołowych, 84 049,46 zł udział własny w remoncie. 

1. Droga nr 2812 w miejscowości Nozdrzec w km 0+000 – 0+290 – całkowita 
wartość zadania wyniosła 122 745,46 zł - kwota dofinansowania 71 806,00 zł  

2. Droga nr 5821 w miejscowości Izdebki w km 0+000 – 0+400 – całkowita wartość 
wyniosła 94 710,00 zł - kwota dofinansowania 61 600,00 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego 5 dróg: 

1. nr 2540 w Wesołej – Ujazdy, 
2. nr 3082 w Hłudnie, 
3. nr 562 w Siedliskach, 
4. nr 6542/1 w Rudawcu, 
5. nr 7417 w Rudawcu. 

W ramach pozostałych środków: 

- droga 7568, 7559/4, 7567/3, 7559/3, 7567/2, 7559/2, 7557/2, 7558/2 
w Izdebkach (Miasteczko) 

- droga nr 8781/1, 806/2, 805 w Izdebkach (Morochów) 
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Wykonano przebudowę drogi nr 6460 w Rudawcu za kwotę 100 000,00 zł, realizowaną 

przy udziale środków z Lasów Państwowych w wysokości 50 % 

Utrzymanie przeprawy promowej na rzece San wyniosło 120 490,64  
 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą: lokale mieszkalne o łącznej 
powierzchni użytkowej 599,97 m2  i lokale socjalne o łącznej powierzchni 675,69 m2: 

Z tytułu wynajmu mieszkań socjalnych odnotowano wpływ do budżetu gminy 
w wysokości 41 357,61 zł, natomiast z tytuły najmu lokali mieszkalnych – 46 054,62. 
Lokale użytkowe przyniosły dochód w wysokości 106 440,60 zł. Wpłynęły 4 wniosku 
o najem lokali, zostały one rozpatrzone negatywnie. 

Planowanie przestrzenne 

Uchwały przystępujące w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp/studium podjęte 
w 2020 r. w zakresie planowania przestrzennego: 

- XV/138/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.– przystąpienie do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Nozdrzec 
pod farmę fotowoltaiczną, 

- XV/139/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.– przystąpienie do Zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa – zmiana z terenów 
rolniczych pod farmę fotowoltaiczną, 

- XV/140/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.–  przystąpienie do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wołodź 4” – zmiana stawki 
procentowej oraz wykreślenie zapisu dotyczącego zbiornika wodnego Dynów – 
Niewistka, 

- XX/203/2020 z 18 września 2020 r.– przystąpienie do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Nozdrzec 
(teren w Siedliskach pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Siedliska 16 oraz obszar w m. Izdebki Rudawiec pod zabudowę mieszkaniową. 

Uchwały uchwalające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego kończące 
procedurę planistyczną:  

- XVII/157/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Siedliska 15, 

- XIX/180/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Siedliska 11, 

- XIX/181/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Siedliska 14. 

 

Gospodarka nieruchomościami – wnioski o podział nieruchomości 

W 2020 r. do UG w Nozdrzcu wpłynęło 20 wniosków dotyczących podziału 
nieruchomości: 

- 6 wniosków dotyczyło wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania 
z budynku mieszkalnego 

- 2 wnioski dot. wydzielenia nowych dróg 
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- 2 wnioski dot. wydzielenia działki w celu korzystania ze studni  
- 1 wniosek dot. wydzielenia przepompowni ścieków 
- 4 wnioski dot. wydzielenia działki na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości  
- 1 wniosek dot. wydzielenia działki pod zatoczkę autobusową  
- 2 wnioski dot. wydzielenia działki zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy  
- 2 wnioski dot. wydzielenia działek rolnych nieobjętych miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w celu rozdysponowania nowoutworzonymi 
działkami. 

Decyzje o warunkach zabudowy 

W 2020 r. wpłynęło 26 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.  

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 17 wniosków, 
- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym 

w zabudowie zagrodowej – 4 wnioski, 
- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego 

– 3 wnioski, 
- przebudowa budynku gospodarczego- 1 wniosek, 
- budowa farmy fotowoltaicznej – 1 wniosek. 
3 wnioski zostały wycofane ze względu na uwarunkowania gruntowe uniemożliwiające 
uzyskanie warunków zabudowy. 

Wydano 187 zaświadczeń o położeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

W 2020 r. wpłynęło 7 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla zadań pod nazwą: 

- „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ7006B wraz z wlz oraz kanalizacją 
kablową, planowanej w miejscowości Nozdrzec na działce o nr ewid. 2700”; 

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Nozdrzcu - zadanie V” 
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Wesołej - zadanie VII”, 
- „Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara, w ciągu drogi dz. 

Nr ewid. 288 i 95 w km 0+100”, 
- „Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w 

Wesołej, gmina Nozdrzec”, 
- „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2021 Barycz – Nozdrzec w 

km 9+421,35 wraz z odbudową nawierzchni drogi w km 9+191,80 – 9+439,60 
w Hłudnie” 

- „Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazowym  średniego ciśnienia  do budynku 
mieszkalnego, na działkach o nr ewid.: 6415, 6356 i 6521/1 położonych 
w miejscowości Izdebki”. 

-  
Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy Nozdrzec działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

1. OSP Nozdrzec – liczy 50 członków, posiada dziewczęcą oraz chłopięcą 
młodzieżową drużynę pożarniczą liczącą 20 członków oraz 19-osobową 
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orkiestrę, na wyposażeniu ma 3 samochody ratowniczo – gaśnicze: lekki, średni 
oraz ciężki; 

2. OSP Izdebki – liczy 56 członków, posiada dziewczęcą młodzieżową drużynę 
pożarniczą liczącą 7 członków. Na wyposażeniu jednostki są 2 samochody 
ratowniczo-gaśnicze: lekki oraz średni; a także quad  

3.  OSP Wesoła – liczy 38 członków, posiada 2 samochody ratowniczo-gaśnicze: 
lekki oraz średni; a także quad 

4. OSP Wara – liczy 54 członków, posiada1 średni samochód ratowniczo- gaśniczy; 
5. OSP Hłudno – liczy 36 członków, posiada 1 lekki samochód ratowniczo-gaśniczy; 
6. OSP Ryta Górka – liczy 33 członków, posiada dziewczęcą oraz chłopięcą 

młodzieżową drużynę pożarniczą liczącą 20 członków, na wyposażeniu znajduje 
się 1 lekki samochód ratowniczo-gaśniczy; 

7. OSP Ujazdy – liczy 24 członków, posiada 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy; 
8. OSP Rudawiec – liczy 42 członków, posiada 1 średni samochód ratowniczo-

gaśniczy; 
9. OSP Magierów – liczy 23 członków, posiada 1 lekki samochód ratowniczo-

gaśniczy; 
10. OSP Siedliska – liczy 24 członków, posiada 1 średni samochód ratowniczo-

gaśniczy. 

WYDATKI NA OSP 2020 

Wynagrodzenia 88 430,61 

Ekwiwalenty za udział w szkoleniach 11 340,00 

Dotacja do wniosków 57 601,52 

Usługi telekomunikacyjne 931,61 

Badania lekarskie 560,00 

Energia 40 889,89 

Zakup materiałów i wyposażenia 65 087,89 

Ubezpieczenie strażaków, samochodów 11 885,50 

Usługi 114 736,53 

SUMA 391 463,55 

Środki pozabudżetowe pozyskane dla OSP 

Źródło 
finansowania 

Kwota 
dofinasowa

nia 

Wkład 
własny 

Cel Jednostki 

Fundusz 
Składkowy 
Ubezpieczenia 
Społecznego 
Rolników 

32 000,00 0,00 Remont części 
bojowej Domu 
Strażaka OSP Izdebki 

Odwodnienie Domu 
Strażaka w Warze 

Wara, Izdebki 

 

WFOŚiGW  64 298,00 7 147,19 Według zamówień 
jednostek 

Hłudno, 
Nozdrzec, 
Rudawiec, Ryta 
Górka, 
Siedliska, Wara 
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MSWiA 9600,00 5 000,00, 
1 261,00 

- wkład 
jednostki 

Zakup wyposażenia 
niezbędnego do 
przeprowadzenia 
zawodów sportowo-
pożarniczych dla MDP 

Ryta Górka 

MSWiA 8 302,00 8 863,00 Remont sanitariatu  Nozdrzec 

MSWiA 8 000,00 2 000,00, 
3 003,56 
– wkład 
własny 

jednostki 

Zakup motopompy 
pożarniczej 

Hłudno 

Regionalny 
program 
operacyjny 
województwa 
podkarpackiego 

196 139,91 34 591,33 Zakup wyposażenia 
według zamówień 
jednostek 

Izdebki 
Nozdrzec 
Wesoła 

SUMA 302 037,91 57 601,52 

 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę. 
W ramach realizacji akcji profilaktycznych corocznie włączamy się w pomoc 
w organizacji badań profilaktycznych. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

W 2020 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży wyniosła 21, natomiast liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 2 
W 2020 r. wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2020 
r.: 

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży- 55, 
- przeznczonych do spożycia w miejscu sprzedaży- 3. 
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydana w 2020 r.: 

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży- 33, 
- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 0. 
 
Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie Gminy Nozdrzec na 

podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców: 

do 4,5% 
(oraz piwa) 

od 4,5 do 18% 
(z wyjątkiem piwa) 

pow. 18% razem 

2 178 954,01 zł 199 939,71 zł 1 389 805,78 zł 3 768 699,50 zł 
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W ramach Policyjnej Akcji „Alkohol – ograniczona dostępność” w 2020 r. 
funkcjonariusze Policji oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych skontrolowali 14 punktów sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy.  

W 2020 roku wpłynęło do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
16 nowych wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu 
i naruszających zasady współżycia społecznego. Prowadzono działania w tym rozmowy 
motywujące wobec 8 osób. Komisja zleciła przeprowadzenie specjalistycznych  badań w 
celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju 
zakładu leczniczego wobec 16 osób. Przygotowano i przekazano do dalszego 
postępowania na drodze sądowej 14 wniosków. 

Wydatki związane z realizacją programu w zakresie zwalczania narkomani wyniosły 
918,54 zł z tego:  
- organizacja wycieczki z programem profilaktycznym – 918,54 zł. 
Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 
55 379,12 zł, z tego: 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu: przejazdy na terapię 3 284,90 zł 
- opłaty za badania 2 848,00 zł 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
- opłaty sądowe 7 002,92 zł 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
w tym: 
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 3 030,35 zł, 
- zakup materiałów profilaktycznych 5 759,72 zł, 
- organizacja wycieczki z programem profilaktycznym 723,60 zł, 
- organizacja warsztatów profilaktycznych w bibliotekach 8 243,84 zł, 
- organizacja festiwalu z programem profilaktycznym 1 155,00 zł, 
- organizacja zajęć sportowych z programem profilaktycznym 3 948,00 zł, 
- zakup paczek mikołajkowych 1 432,96 zł, 
- dofinansowanie udziału w seminarium abstynenckim 200,00 zł, 
- organizacja warsztatów profilaktycznych dla szkół – 2 340,00 zł, 
- zakup nagród w konkursach z programem profilaktycznym 5 726,46 zł, 
- organizacja warsztatów malarskich 1 200,00 zł. 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, tj. szkolenie dla członków GKRPA – 650,00 zł 
i zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracy GKRPA – 7 833,37 zł. 
Podejmowane były także interwencje w związku z naruszeniem przepisów w zakresie 
reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw, a także 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
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Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna 

Utrzymanie czystości i porządku w gminie 
 
- Uchwała nr XXII/231/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 4 grudnia 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.   
Rada Gminy w Nozdrzcu podjęła uchwałę o stawkach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny i podwyższoną stawkę opłaty  jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku ustawowego w wysokości 30,00 zł miesięcznie 
od osoby. Uchwała ta obniżyła dotychczas obowiązujące stawki. Są one obecnie 
najniższe w powiecie brzozowskim i jedne z niższych w kraju. 
 
Prowadzenie rejestru działalności regulowanej: 
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 
Wójta Gminy Nozdrzec. Obowiązek ten wynika z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) 
 
W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca, zamierzający na terenie 
Gminy Nozdrzec prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności 
regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Nozdrzec. Wójt Gminy dokonuje 
również zmian w tym rejestrze oraz wykreśleń. Na koniec roku 2020 r jest 12 wpisów. 
Mając powyższe na uwadze w ub. roku dokonano 1 wpisu do rejestru, 1 zmianę i 1 
wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach zamieszkałych  
Odbiorem odpadów w naszej gminie zajmuje się firma PHU „Ekomax” z Jasła.  
Przeprowadzono jedną kontrolę przedsiębiorcy - firmy  PHU „Ekomax” z Jasła. W dniu 
kontroli firma właściwie postępowała z odpadami. Na potwierdzenie powyższego 
sporządzono dokumentację fotograficzną. W ramach kontroli wykonawca ma obowiązek 
prowadzić i przedkładać Gminie dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 
1) Raport z przejazdu (w formie elektronicznej) z odbioru odpadów, 
2) Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) Półroczną informację o odebranych odpadach komunalnych nieulegających 
i ulegających biodegradacji,  
4) Informację o niewłaściwej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości na 
podstawie identyfikacji kodów kreskowych i dokonywania odczytów podczas odbioru 
odpadów. 
 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 
- Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/162/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na 
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terenie gminy Nozdrzec. Organ nie posiada własnej firmy świadczącej usługi. Natomiast 
w miarę potrzeby ma możliwość wykonywania zastępczych wywozów nieczystości. 
Organ może zlecić usługę przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na terenie Gminy.
  
- prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Nozdrzec 
zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Nozdrzec. 
- dokonano 4 kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków jak również dokumentów potwierdzających korzystanie z usług 
przedsiębiorcy. Kontrole wykazały, że nie wszyscy zawarli umowy z przedsiębiorcą lecz 
korzystają z możliwości wywozu nieczystości ciekłych na zlecenie. Zaplanowane 
działania związane z kompleksową kontrolą zbiorników bezodpływowych oraz 
weryfikacją zgłoszeń do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych zostały 
przerwane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i wprowadzanymi 
obostrzeniami w kraju. 
- prowadzenie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych  oczyszczalni ścieków. 
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków 
- prowadzenie weryfikacji sprawozdań Przedsiębiorców posiadających zezwolenie 
na odbiór nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nozdrzec.  
 
Prowadzone było jedno postępowania w sprawie zmiany stosunków wodnych 
na gruncie, ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz jedno postępowanie w sprawie 
ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 
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Prawo geologiczne i górnicze 
 

Na wniosek Zakładu „KRUSZ-BUD” Sp. z o.o. Temeszów, 36-204 Dydnia wydano 
postanowienie opiniujące Plan Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Wara-
Niewistka 1”. 

Na wniosek Zakładu Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Betoniarskich Spółka 
z o.o. 36-245 Nozdrzec wydano postanowienie opiniujące Plan Ruchu Odkrywkowego 
Zakładu Górniczego „DĄBRÓWKA – I - Pola”. 

 
Ochrona przyrody 

Wydano 69 zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wpisów do rejestru 
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew bez sprzeciwu organu. 
 
Prawo ochrony środowiska 
 

W 2020 roku w ramach zadania: „Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”  realizowanego przez Gminę Nozdrzec 
z wykorzystaniem dofinansowania zadania na podstawie umowy z WFOŚiGW 
w Rzeszowie. Usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 151,00 
Mg (ton) - całkowity koszt zrealizowanego zadania na dzień rozliczenia wyniósł 
65 232,00 zł 
- środki NFOŚiGW - dotacja - 32 400,00 zł 
- środki WFOŚiGW   - dotacja - 22 680,00 zł 
- środki własne  - 10 152,00 zł 

Postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
1. Przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec” 
w zakresie zmiany lokalizacji kanalizacji na działkach nr 1948, 1940/1,1940/2 
i 1940/3, obręb ewidencyjny Nozdrzec.  

2. Przeprowadzono postępowanie i wydano postanowienie o odmowie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2036R BRZOZÓW – WARA 
W MIEJSCOWOŚCI IZDEBKI I WARA”; Działki o nr ewidencyjnych:  6630 
w miejscowości Izdebki oraz 16, 2874 w miejscowości Wara, 

3. Przeprowadzono postępowanie i wydano postanowienie o odmowie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1936R Barycz – Izdebki, polegającą na 
budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Izdebki.  

 
Edukacja Ekologiczna 
W 2020 r. przeprowadzono konkurs „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2020” oraz 
wykonano ok. 200 ulotek edukacyjnych. 

 
Ochrona zwierząt 

Do 31 marca każdego roku rada gminy musi uchwalić gminny program opieki nad 
zwierzętami. Nasz gminny program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec został uchwalony 31 marca 2020 
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roku. Przed przekazaniem projektu uchwały radzie gminy został on wcześniej przesłany 
do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie, kół łowieckich 
i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. 

Realizując program Gmina Nozdrzec zawarła umowy ze schroniskiem Wesoły 
Kundelek w Lesku na odławianie zwierząt i Lecznicą dla Zwierząt Animalvet 
w Brzozowie na udzielanie pomocy medycznej zwierzętom bezdomnym 
i poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. Udzielono pomocy weterynaryjnej 
w 7 przypadkach rannych saren po zdarzeniach drogowych. Wyznaczone zostało 
również gospodarstwo rolne do przetrzymywania zwierząt gospodarskich odebranych 
interwencyjnie. 

Została wydana 1 decyzja o odbiorze interwencyjnym konia. Udzielono pomocy 21 psom 
i 25 kotom. Osobom dokarmiających dziko żyjące koty przekazano karmę. Nie wydano 
zezwoleń na hodowlę psów ras agresywnych. 

Na realizację programu wydatkowano kwotę 18 819,10 zł. 

 

Rejestr zabytków 

Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach 
wpisano do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego kaplicę 
grobową hr. Bukowskich z portykiem i schodami, położoną na cmentarzu parafialnym 
w Izdebkach, natomiast do rejestru zabytków ruchomych ołtarz, sześć lichtarzy z kaplicy 
grobowej hrabiów Bukowskich i pomnik nagrobny płk. Jana Kamienieckiego. 

Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Nozdrzcu wpisano do rejestru zabytków ruchomych pomnik upamiętniający 
zniesienie pańszczyzny i pomniki nagrobne na cmentarzu w Nozdrzcu. 

 

Cmentarze 

Gmina nie posiada cmentarzy komunalnych, natomiast na jej terenie znajduje się 
8 cmentarzy rzymskokatolickich oraz 5 cmentarzy greckokatolickich, które stanowią 
własność parafialną. W 2020 r. nie podjęto uchwały o założeniu cmentarza 
komunalnego, a także nie przeznaczono środków pieniężnych na remont mogił 
poległych w I bądź II wojnie światowej. 

Publiczny transport zbiorowy 

W gminie Nozdrzec publiczny transport zbiorowy wykonuje dwa podmioty. 
Obsługują one dwie linie komunikacyjne. 

Długość linii komunikacyjnych na terenie gminy wynosi 30 km. 

Sport i kultura fizyczna – 144 177,37 zł 
 

Zarządzeniem Nr 6/2020 z 12 lutego 2020 r. wójt gminy odpowiadając na złożone 
wnioski, udzielił klubom dotacji na łączną kwotę 84 200 zł (LKS w Hłudnie 22 500 zł, 
LKS w Izdebkach 15 000 zł, Gminna Dziecięca Akademia Piłkarska Sparta Izdebki 
20 000, LKS w Wesołej 24 700 zł, LKS w Nozdrzcu 7 500 zł – wnioskodawca nie podpisał 
umowy dotacji, UKS Ju-Jitsu w Warze 4 000 zł oraz UKS Izdebczanka 2 000 zł). 
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Przekazane środki zostały w całości rozliczone w terminie określonym w uchwale 
z wyjątkiem UKS Ju-Jitsu w Warze - kwotę dotacji zwrócono w całości w związku 
z sytuacją epidemiczną.  

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych (zakupy, usługi, energia elektryczna) 
wydatkowano 16 327,12 zł. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę 22 140,00 zł na 
wymianę oświetlenia boiska w Izdebkach;14 213,84 zł na odwodnienie boiska 
w Nozdrzcu oraz 3 296,41 zł na wyposażenie siłowni w Wesołej (Fundusz Sołecki). 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Realizacja Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Nozdrzec z 28.10.2019 r. 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020. 

Na realizację zadań przeznaczonych zostało 5 tysięcy złotych. W 2020 roku żaden 
z działających na terenie gminy podmiotów określonych w art. 3 ustawy o pożytku publicznym 
i wolontariacie nie zgłosił potrzeb. 

 

Realizacja zadań związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej 
 

Urząd Gminy Nozdrzec w 2020 r. przyjął i przekształcił w formę elektroniczną 
123 wnioski o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, informację o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej, o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, 
o wykreślenie wpisu z CEIDG. 
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Informacja o złożonych wnioskach, które otrzymały dofinansowanie 
 
1. Program Senior+ Moduł II – bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w roku 2020. 
Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana. 
We wniosku o dofinansowanie zaplanowano finansowanie kursu pierwszej pomocy dla 
seniorów, cyklu spotkań z dietetykiem, warsztatów filcowania i tanecznych, wycieczek. 
Ponadto zostanie również sfinansowana bieżąca działalność Klubu Senior+ (zakup 
materiałów i produktów na warsztaty, materiałów biurowych, finansowanie opłat za 
media oraz zatrudnienie Opiekuna Klubu Senior+ i Kierownika Klubu Senior+) 
Całkowita wartość zadania publicznego: 110 520,00 zł 
Dofinansowanie na poziomie 40%: 44 208,00 zł 
Wkład własny: 66 312,00 zł 
 
2. Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin 
i powiatów 
Środki zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Kwota przyznanych środków: 596 065,00 zł. 
Środki zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne (finansowanie wkładu własnego 
w budowie wodociągu w Wesołej Ujazdach). 
 
3. Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
Inwestycja pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji 
uzdatniania wody w Izdebkach. 
Planowana jest kompleksowa inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami na dł. 8208,00 m z uzbrojeniem, przebudowę 
obudowy i wyposażenia studni S1 i S3, budowę studni S2’ oraz przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę budynku stacji uzdatniania wody. 
Szacowany koszt inwestycji: 4 139 258,25 zł; 
Przyznane dofinansowanie: 4 000 000,00 zł. 
 
4. Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego (jst). 
Inwestycja pod nazwą: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Hłudnie. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa płyty trawiastej boiska piłkarskiego, która ma 
na celu poprawę stanu technicznego. Boisko o wymiarach 95 x 62 m z zastosowaniem 
stref bezpieczeństwa 3 m od linii bocznych oraz 8 m od linii końcowych, zgodnie 
z wytycznymi PZPN. 
Szacowany koszt inwestycji: 700 000,00 zł; 
Przyznane dofinansowanie: 500 000,00 zł. 
 
5. wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci 
wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach” w ramach naboru 
wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Szacowany koszt inwestycji: 2 059 198,74 zł; 
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Przyznane dofinansowanie: 1 070 017,00 zł. 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOZDRZCU 

 

Struktura organizacyjna 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wewnętrzny podział organizacyjny przedstawiał się 

następująco: 

- Kierownik – 1 osoba, 
- pełniący obowiązki Kierownika Klubu Senior+ - 1 osoba, 
- Główny księgowy – 1 osoba, 
- Asystent rodziny – 1 osoba, 
- Pracownicy socjalni – 4 osoby, 
- Opiekunki GOPS – 7 osób, 
- Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 osoby. 

 

Analiza wypłaconych świadczeń pomocy społecznej w roku 2020 

Z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze korzystało 
310 rodzin. Pracownicy socjalni rozpatrzyli 570 wniosków o udzielenie pomocy. 
Wydano 570 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz 6 decyzji 
dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu realizował następujące świadczenia: 

Zasiłek okresowy - wypłacono 29 rodzinom w łącznej kwocie 45 184,34 zł. 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy - zostały wypłacone w łącznej kwocie 14 580 
zł dla 28 rodzin. 
Na skutek klęski żywiołowej otrzymano dotację celową dla 4 rodzin w kwocie 28 000,00 
zł. 
Zasiłek stały - wypłacono w łącznej kwocie  179 338,08 zł dla 31 osób. 
W 2020 roku w ramach dotacji „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek 
otrzymał kwotę 223 889,23 zł, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 55 
972,31 zł. Rzeczywista liczba osób objętych programem to 710, w tym 275 dzieci. 
Ponadto zgodnie z Gminnym Programem Osłonowym z dożywiania skorzystało 15 
dzieci na kwotę 4 709,00 zł bez przeprowadzonego wywiadu. 
Do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 26 Niebieskich Kart.  

W rodzinach zastępczych zostało umieszczonych 3 dzieci. Łączny koszt refundacji za rok 
2020 wyniósł 14 640,00 zł. W placówce opiekuńczo- wychowawczej przebywa 12 dzieci. 
Łączny koszt refundacji za rok 2020 wyniósł 118 269,20 zł. Wsparciem ze strony 
asystenta rodziny w 2020 roku objętych było 18 rodzin, w tym 54 dzieci.  

Usługi opiekuńcze były realizowane dla 42 osób samotnych i w podeszłym wieku. 
Wydatkowano na ten cel 348 189,36 zł, w tym GOPS uzyskał dofinansowanie do usług 
opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 39 380,00 zł. 
Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 
Gmina Nozdrzec w 2020 r. opłacała pobyt 13 osobom w domach pomocy społecznej 
w Brzozowie, Dynowie, Kąkolówce, Foluszu i Górno. Łączna kwota, jaką Gmina 
przeznaczyła na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej w 2020 wyniosła 
338 793,47 zł.  
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Klub Senior + 

Od  2020 r. na terenie gminy funkcjonuje Klub Senior + z siedzibą w Izdebkach Rudawcu, 
w którym realizowany jest rządowy Program Wieloletni ,,Senior+”. Udział w zajęciach 
bierze 30 seniorów. Wydatkowano na ten cel 113 594 04 zł, w tym GOPS uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 44 208,00 zł. 
Program Czyste Powietrze 

Na wdrożenie programu Czyste Powietrze (tj. wydawanie zaświadczeń o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 
domowego) wydatkowano kwotę 3 699,83 zł.  

System świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 

Świadczeniami rodzinnymi objętych było 670 rodzin. Ogółem wydatki na świadczenia 
rodzinne wyniosły 4 869 120,00 zł. 

W roku 2020 w gminie zostało złożonych 22 wniosków o świadczenie rodzicielskie i na 
ten cel wydatkowano kwotę 211 430,00 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
dziecka wypłacono w kwocie 71 000,00 zł dla 71 osób.  

Z zasiłku dla opiekuna korzystało 14 osób i wypłacono łączną kwotę 62 620,00 zł. 
Dodatkowo zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w kwocie 
7 473,00 zł dla 6 osób, oraz składkę zdrowotną w kwocie 2 559,00 zł dla 6 osób. 

Ze specjalnego zasiłku opiekuńczego korzystało 40 osób na kwotę 165 827,46 zł. 
Dodatkowo opłacono składki emerytalno-rentowe w kwocie 26 395,00 zł za 32 osoby 
i składki zdrowotne w kwocie 5 731,00 zł za 14 osób. 

Ze świadczenia pielęgnacyjnego korzystało 112 osób. Wypłacono łączną kwotę 
w wysokości 1 856 949,84 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe w kwocie 
322 502,00 zł dla 93 osób i składki zdrowotne w kwocie 46 100,00 zł dla 34 osób. 

Zasiłek pielęgnacyjny został wypłacony 240 osobom. Na ten cel wydatkowano kwotę 
563 212,62 zł. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 97 750,00 
zł dla 17 osób uprawnionych. Dłużnicy alimentacyjni z tytułu wypłaconych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego w roku 2020 łącznie zwrócili 36 888,00 zł. 

Złożonych zostało 748 wniosków na świadczenie wychowawcze i wypłacono kwotę 
7 910 000,00 zł. 

Łącznie w 2020 roku zostało złożonych 623 wnioski na świadczenie Dobry Start (300+) 
i wypłacono kwotę 293 570,00 zł dla 947 dzieci. 

Wydano 197 karty dla osób uprawnionych, w tym: 119 dla opiekunów i 78 kart dla 
dzieci. 

 

  

http://gops.nozdrzec.pl/wp-content/uploads/2020/10/54741627.pdf
http://gops.nozdrzec.pl/wp-content/uploads/2020/10/54741627.pdf
http://gops.nozdrzec.pl/wp-content/uploads/2020/10/54741627.pdf
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ŚRODOWISKOWY DOMU SAMOPOMOCY IM. ANNY W IZDEBKACH  

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach jest dziennym 
ośrodkiem wsparcia typu ABC, przeznaczonym dla 33 osób z terenu gminy Nozdrzec. 

Z uwagi na wprowadzony w całym kraju stan pandemii i obowiązujące obostrzenia, 
mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, plan pracy przewidziany do 
realizacji w 2020 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach, nie 
został w pełni zrealizowany. 

Formy prowadzonej działalności 

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu. 
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. 
3. Trening umiejętności komunikacyjnych. 
4. Trening umiejętność spędzania czasu wolnego. 
5. Terapia zajęciowa. 
6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 
7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 
8. Niezbędna opieka. 
9. Terapia ruchowa. 
10. Trening umiejętności społecznych. 
11. Zajęcia alternatywne 
12. Poradnictwo psychologiczne  

 
Zasoby finansowe przeznaczone na funkcjonowanie  

ŚDS na bieżącą działalność otrzymuje dotację z budżetu Wojewody Podkarpackiego. 
W 2020 r. wyniosła ona 744 118,76 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 19 821,44 
zł pochodząca ze zwrotu środków finansowych na składki ZUS została w całości 
przekazana do jednostki prowadzącej. 

Stan zatrudnienia 

Stanowisko Wymiar etatu 

Kierownik 1.0 

Pielęgniarka/terapeuta 1.0 

Główny księgowy ¼ 

Terapeuta 1.0 

Terapeuta 1.0 

Pielęgniarka/asystent osoby 
niepełnosprawnej 

1.0 

Instruktor terapii /kierowca 1.0 

Kierowca/robotnik gospodarczy 1.0 

Terapeuta zajęciowy 1.0 

Ponadto zatrudniano psychologa, muzykoterapeutę i inspektora ochrony danych 
(umowa zlecenia). 



 

33 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOZDRZCU 

 

Działalność Zakładu Gospodarki komunalnej w Nozdrzcu jest prowadzona w dwóch 
kierunkach: 

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do gospodarstw domowych, instytucji 
publicznych i zakładów. 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych z gospodarstw domowych, 
budynków zbiorowego zamieszkania i innych obiektów. 

 
Zakład administruje następującym mieniem gminnym: 
Wodociągi: 

1. Nozdrzec – dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu. 
2. Nozdrzec – dla Ośrodka Zdrowia, budynku socjalnego po byłym SKR, stacja 

przeglądów pojazdów, sklepy, domki letniskowe. Poczta Polska. 
3. Huta Poręby – dla dwóch bloków mieszkalnych. 
4. Izdebki – dla zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i instytucji (szkoły, 

ośrodki, zakłady itp.) 
5. Wesoła-Ujazdy – dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców przysiółka Ujazdy i Rytej 

Górki oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej oraz zakładów. 
Oczyszczalnie: 

1. Nozdrzec – dla części miejscowości Nozdrzec; oczyszczalnia Bioblok Mu-50. 
2. Siedliska – dla dwóch bloków mieszkalnych i budynków po PGR, oczyszczalnia 

ECOLINE. 
 

Główne prace wykonane na wodociągach w 2020 r. 

Wodociąg Nozdrzec dla Ośrodka Zdrowia 

1. Usuwanie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej budynku  Ośrodka Zdrowia. 
Instalacja wewnętrzna budynku Ośrodka Zdrowia która wymaga kapitalnego 
remontu. Instalacja wykonana z rur stalowych – instalacja skorodowana 
wpływająca na zły stan jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Przekroczenia parametrów: żelazo, mętność, mangan. 

2. Wykonanie czyszczenia turbiny przepływowej oraz zbiornika solanki wraz 
z przeglądem układu sterującego systemem uzdatniania wody. 

3. Roczny koszt regeneracji złoża kwota około 1 700,00 zł netto przy średnim poborze 
dobowym wody 2,48 m3/dobę za 2020 rok. Bieżące utrzymanie – minimum 2 razy 
w tygodniu kontrola pracy stacji uzdatniania oraz zbiornika solanki. Uzupełnianie 
ilości powietrza w zbiorniku hydroforowym, czyszczenie filtra mechanicznego – 
czyszczenie min. co 3 dni z uwagi na wysoką mętność wody surowej pobieranej 
ze studni głębinowej, czyszczenie zbiornika hydroforu min. 4 razy w roku.  
Po każdym cyklu regeneracji uzupełnienie zbiornika solanki w odpowiednią ilość 
soli przeznaczoną do regeneracji złoża systemu uzdatniania. 

4. Dokumentacja wg prawa wodnego – bieżące zapisy poboru ilości wody z ujęcia 
studni głębinowej do opłat za usługi wodne naliczane przez Wody Polskie Zlewnia 
Przemyśl. 

Wodociąg Nozdrzec dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej  
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1. Dokonywanie regeneracji złoża II stopnia uzdatniania wody. Roczny koszt 
regeneracji to kwota około 1 200,00 zł przy średnim poborze wody około 1,19 
m3/dobę za 2020 rok. 

2. Bieżące utrzymanie – minimum 2 razy w tygodniu kontrola pracy stacji uzdatniania 
wraz z uzupełnieniem zbiorników solanki oraz poziomu powietrza w zbiornikach 
hydroforowych, czyszczenie filtra mechanicznego oraz pierwszego zbiornika 
hydroforowego. 

3. Wykonanie czyszczenia głowicy filtrów pierwszego stopnia uzdatniania wody – 
wymiana przekładni głowicy sterującej; czyszczenie niezbędne w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem układu automatyki układu regeneracji złoża 
filtrów. 

4. Wymiana zaworów zwrotnych – zabezpieczenie przed cofaniem się wody oraz 
układu pomiarowego z uwagi na jego legalizację. 

5. Dokumentacja wg prawa wodnego – bieżące zapisy poboru ilości wody z ujęcia 
studni głębinowej do opłat za usługi wodne naliczane przez Wody Polskie Zlewnia 
Przemyśl. 

 

Wodociąg Izdebki: 

1. Bieżący nadzór nad pracą stacji uzdatniania – konserwator jest zobowiązany 
w każdym dniu od poniedziałku do piątku do kontroli pracy i dokonywania 
wymaganych regulacji i napraw układu sterowania. Częste zaniki dostawy energii 
elektrycznej powodują wyłączanie systemu układu sterowania i pracy studni 
głębinowych i częstych awarii. 
Codzienny nadzór nad stężeniem podchlorynu sodu stosowanego do dezynfekcji 
wody przeznaczonej do spożycia, badanie zawartości jonu amonowego min. 2 razy 
w miesiącu. Badanie wykonywane bezpośrednio na SUW przy użyciu 
specjalistycznych odczynników, tzw. testów  

Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy poboru 
ilości wody z ujęć studni głębinowych S1, S2, S3 do opłat za usługi wodne naliczane 
przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl. 

2. W stacji zastosowano dwa stopnie uzdatniania wody – konserwator codziennie 
dokonuje i nadzoruje system regeneracji I stopnia uzdatniania wody oraz co drugi 
dzień dokonuje regeneracji złoża drugiego stopnia uzdatniania wody. W 2020 roku 
dokonano całkowitego przeglądu i naprawy systemu uzdatniania wody na stacji: 
W ramach działania wykonano: 

- czyszczenia (napowietrzacza) aeratora, 
- wymieniono złoża pierwszego i drugiego stopnia uzdatniania wody (koszt 

złóż ok. 9000 zł, 
- regulacja i naprawa systemu uzdatniania (wymiana zaworów sterujących 

zasuwkowych i typu Aquamatik, 
- powyższe działania doprowadziły do całkowitej poprawy jakości wody – 

doprowadzono do zgodności wody z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

3. Roczny koszt regeneracji złoża II stopnia kwota około 3000,00 zł netto przy średnim 
poborze dobowym wody 25 m3/dobę. Żywotność złoża eksploatowanego – okres 
około 5 lat przy prawidłowej eksploatacji i zabezpieczeniu przed tzw. spaleniem 
przy skażeniach bakteriologicznych wody surowej. 
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4. Remonty bieżące (usuwanie awarii - w 2020 roku usunięto 3 duże awarie 
wodociągowe, które spowodowały wstrzymanie dostawy wody dla odbiorców. 
Konserwator na bieżąco dokonuje likwidacji wycieków i drobnych napraw na sieci 
wodociągowej i przyłączach wodociągowych stanowiących własność Gminy 
Nozdrzec. W 2020 roku zakupiono i wymieniono pompę studni głębinowej S1. 

5. Wykonano naprawę pompy dozującej roztwór podchlorynu sodu niezbędny do 
zabezpieczenia przed skażeniem bakteriologicznym wody przeznaczonej dla ludzi. 
Zakup i wymiana wodomierzy u odbiorców usług. 

6. Prowadzenie książki obiektu SUW Izdebki oraz zlecanie wymaganych przeglądów: 
 
- przegląd elektryczny na stacji SUW, 
- przegląd budowlany 
- nadzór kominiarski 
- legalizacja gaśnic 

7. Usuwanie skutków powodzi - czyszczenie strefy bezpośredniej ujęcia wody S-1 
w Izdebkach. 

8. Prowadzenie w okresie dwumiesięcznym jakości odprowadzanych ścieków 
przemysłowych z SUW do ziemi wg zaleceń pozwolenia wodnoprawnego. 

9. Prowadzenie co dwumiesięcznych odczytów wodomierzy u odbiorców usług wraz 
z poborem inkasenckim. 

10. W 2020 roku przeprowadzono częściowe wykonanie projektu przebudowy 
i rozbudowy SUW Izdebki – dokonano odwiertu studni zastępczej S2̕ kto ra uległa 
rozszczelnieniu. Prace były pod nadzorem prowadzonym przez ZGK w Nozdrzcu, 
a finansowane z budżetu Gminy. Następny etap to kompleksowa przebudowa SUW 
i sieci wodociągowej w ramach przyznanych środków z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

11. Zamknięto pełną dokumentację z zakresu przebudowy wodociągu i SUW. 
 
Wodociąg Siedliska: 

1. Bieżący nadzór nad pracą stacji uzdatniania – konserwator jest zobowiązany do 
kontroli pracy i dokonywania wymaganych regulacji i napraw układu sterowania.  
Wykaszanie traw w strefie bezpośredniej ujęcia wody. 

Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy poboru 
ilości wody z ujęci studni głębinowej dla dwóch bloków mieszkalnych do opłat za 
usługi wodne naliczane przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl. 

Prowadzenie comiesięcznych odczytów wodomierzy u odbiorców usług wraz 
z poborem inkasenckim 

2. Stacja posiada dwa stopnie uzdatniania wody (odżelazianie i odmanganianie) - 
konserwator codziennie dokonuje i nadzoruje system regeneracji I stopnia 
uzdatniania wody oraz co trzeci dzień dokonuje regeneracji złoża drugiego stopnia 
uzdatniania wody. 

3. W 2020 roku wykonano nowa płytę odbojową koło studni głębinowej w celu 
zabezpieczenia studni przed wodami powierzchniowymi i opadowymi. 

4. Dokonano naprawy i legalizacji wodomierza głównego hydroforni. 
 

Wodociąg Wesoła – Ujazdy: 
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1. Bieżący nadzór nad pracą stacji uzdatniania – konserwator jest zobowiązany 
w każdym dniu od poniedziałku do piątku do kontroli pracy i dokonywania 
wymaganych regulacji i napraw układu sterowania. Utrzymanie porządku i czystości 
w budynku i otoczeniu stacji. Wykaszanie traw na Stacji SUW i eksploatowanych 
studniach głębinowych. 
Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy poboru 
ilości wody z ujęć studni głębinowych S2, S3, S4 do opłat za usługi wodne naliczane 
przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl. 

2. W stacji zastosowano jeden stopień uzdatniania wody – konserwator od 
poniedziałku do piątku dokonuje i nadzoruje system regeneracji uzdatniania wody. 

3. Remonty bieżące – w 2020 roku usunięto 2 duże awarie wodociągowe, które 
spowodowały wstrzymanie dostawy wody. Konserwator na bieżąco dokonuje 
likwidacji wycieków i drobnych napraw na sieci wodociągowej i przyłączach 
wodociągowych stanowiących własność Gminy Nozdrzec. 

4. Dokonano wymiany pompy głębinowej studni S4 z uwagi na spalenie pompy ze 
względu na awarię układu zabezpieczenia przed suchobiegiem. 

5. Naprawa układu zabezpieczenia pompy – wmontowanie przekaźnika poziomu 
cieczy studni S4. 

6. Prowadzenie w okresie dwumiesięcznym jakości odprowadzanych ścieków 
przemysłowych z SUW do ziemi wg zaleceń pozwolenia wodnoprawnego. 

7. Prowadzenie co dwumiesięcznych odczytów wodomierzy u odbiorców usług wraz 
z poborem inkasenckim. 

8. Prowadzenie książki obiektu SUW Wesoła oraz zlecanie wymaganych przeglądów: 
- przegląd elektryczny na stacji SUW, 
- przegląd budowlany 
- nadzór kominiarski 
- legalizacja gaśnic 

9. Nadzór nad sterylizacją wody (kontrola pracy sterylizatora oraz wymiana palnika 
wg zaleceń producenta po 9000 godzin pracy przy braku zaniku prądu 
elektrycznego. 

10. Naprawa i legalizacji wodomierza głównego – stały monitoring wprowadzanej wody 
do sieci wodociągowej i bieżąca analiza strat wody. 

11. Prowadzenie nadzoru w sprawie jakości wody oraz wykonanie badań wody 
parametrów grupy B (badanie w zakresie rozszerzonym wskazujące zawartość 
metali ciężkich, pestycydów i innych pierwiastków i związków mających wpływ na 
zdrowie ludzkie), zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
Główne prace na oczyszczalniach w 2020 r. 

Oczyszczalnia Nozdrzec i sieć kanalizacyjna: 

1. Bieżący nadzór nad pracą oczyszczalni i przepompowniami ścieków, udrażnianie 
pomp do ścieków (przegląd pracy pompowni minimum trzy razy w tygodniu). 
Czyszczenie krat oczyszczalni, zagospodarowanie osadu (wapnowanie). 
Wykaszanie traw – przepompownie ścieków i oczyszczalnia. 

2. Czyszczenie zbiornika z osadów – minimum 3 razy w roku 
3. Czyszczenie zbiornika przepompowni oczyszczalni. 
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4. Naprawa pompy zatapialnej do ścieków przepompowni ścieków na oczyszczalni, 
wymiana uszczelnienia pompy, łożysk wału, suszenie uzwojenia elektrycznego 
pompy i izolacja elektryczna połączeń. 

5. Naprawa pompy zatapialnej do ścieków przepompowni ścieków na oczyszczalni, 
wymiana uszczelnienia pompy, łożysk wału, suszenie uzwojenia elektrycznego 
pompy i izolacja elektryczna połączeń. 

6. Naprawa pompy zatapialnej do ścieków przepompowni ścieków Nr 2 wymiana 
przewodu zasilającego pompę wraz z jej uszczelnieniem mechanicznym oraz 
zabezpieczenia elektrycznego po uszkodzeniu w wyniku wyładowania 
atmosferycznego. 

7. Wymiana prowadnic pomp przepompowni ścieków Nr 2. 
8. Naprawa i wymiana ułożyskowania, łożysk silników aeratorów oczyszczalni 

ścieków w Nozdrzcu. 
9. Naprawa mechanizmów napędu przekładni aeratorów oczyszczalni. 
10. Przegląd elektryczny oczyszczalni (wyłącznik główny). 
11. Legalizacja gaśnic. 
12. Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej na odcinku Ośrodek Zdrowia –   

oczyszczalnia (stara sieć) – udrażnianie dwukrotne. 
13. Prowadzenie nadzoru nad pracą oczyszczalni oraz wykonywanie wymaganych 

badań: 
- badania ścieków surowych, 
- badania ścieków oczyszczonych, 
- badania wód powierzchniowych - wpływ oczyszczonych ścieków na 

odbiornik ścieków. 
Badania wykonywane zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. 

14. Wykonanie badań osadu ściekowego oraz zagospodarowanie ustabilizowanego 
osadu ściekowego – osad wykorzystano w rolnictwie wg metody R10 (obróbka na 
powierzchni ziemi-rolnicze wykorzystanie). Zagospodarowano około 12 ton osadu 
ściekowego. 

 

Oczyszczalnia Siedliska i sieć kanalizacyjna: 

1. Czyszczenie osadników wstępnych oczyszczalni (wykonywane systematycznie co 
pół roku w celu zachowania prawidłowej pracy oczyszczalni pod względem 
technologicznym – wywóz uwodnionego osadu na oczyszczalnie w Nozdrzcu 
i Dubiecku). 

2. Legalizacja gaśnic. 
3. Przegląd elektryczny oczyszczalni (wyłącznik główny). 
4. Czyszczenie sita oczyszczalni z osadów minimum dwa razy w tygodniu. 
5. Naprawa pompy zatapialnej przenośnej do ścieków. 
6. Czyszczenie przepompowni ścieków (raz w roku – czyszczenie przy pomocy wozu 

asenizacyjnego. 
7. Bieżący nadzór nad pracą oczyszczalni i przepompownią ścieków, udrażnianie 

pompy do ścieków (przegląd pracy pompowni), wymiana filtrów powietrza 
dmuchawy oczyszczalni. Wykaszanie traw – przepompownia ścieków 
i oczyszczalnia. 

8. Przegląd studzienek kanalizacyjnych i ich naprawa pod względem ich szczelności. 
9. Prowadzenie nadzoru nad pracą oczyszczalni oraz wykonywanie wymaganych 

badań: 
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- badania ścieków surowych. 
- badania ścieków oczyszczonych. 
- badania wód powierzchniowych - wpływ oczyszczonych ścieków na 

odbiornik ścieków. 
Badania wykonywane zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. 

Wykonanie przychodów ZGK wyniosło 496 317,12 zł, a koszty całkowite zadań 
zrealizowanych przez ZGK Nozdrzec – 496 317,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 
zobowiązania wyniosły 21 471,09 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, 
a należności 40 352,33 zł, w tym wymagalne 17 302,24 zł. Od należności niezapłaconych 
w terminie zostały naliczone odsetki w wysokości 5 117,00 zł.  

Struktura organizacyjna i zatrudnienie: 
1. Dyrektor – pełny etat 
2. Główny księgowy – 3/8 etatu 
3. Konserwator SUW Izdebki – pełny etat. 
4. Konserwator SUW Wesoła – 1/2 etatu 
5. Konserwator SUW Nozdrzec i Oczyszczalni ścieków – 1/2 etatu. 
6. Konserwator SUW Siedliska i Oczyszczalni ścieków – pełny etat. 
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GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W NOZDRZCU 

Obsługę szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
w Nozdrzcu zatrudniający 15 osób – 14 etatów, (w tym 7 pracowników zatrudnionych 
w kuchni przy Szkole Podstawowej w Hłudnie). 

Realizacja wydatków GZEAS przedstawia się następująco: 
 koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 598 444,44 zł, 
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ryczałt za pranie, środki BHP dla 

pracowników4 295,20 zł, 
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 187,49 zł, 
 koszty usług pracownika BHP (umowa zlecenia) 3 259,50 zł, 
 bieżące zakupy i usługi (art. biurowe, prenumerata czasopism, usługi techniczne, 

informatyczne i pocztowe, okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, 
koszty delegacji itp.) 41 311,73 zł. 

 dowożenie uczniów do szkół jest realizowany przez GZEAS Nozdrzec: 
 koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy autobusu 

47 690,07 zł, 
 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 551,00 zł, 
 zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusu, ubezpieczenie, przeglądy 

i remont autobusu – 28 968,22 zł, 
 koszty dowozu uczniów do szkół (koszty zakupu biletów miesięcznych, przewozu 

dzieci niepełnosprawnych – 71 974,65 zł. 
Kwota wydatków na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 
819 682,30 zł. 
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OŚWIATA W GMINIE NOZDRZEC 

Na terenie Gminy Nozdrzec funkcjonuje 7 jednostek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 

1) Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 227A, 
2) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 36-245 

Nozdrzec, Hłudno 89, 
3) Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 36-245 Nozdrzec, Wara 

247, 
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 36-233 

Wesoła 401, 
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 36-233 Wesoła 607, 
6) Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym  

w Izdebkach, 36-203 Izdebki 362, 
7) Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36-245 Nozdrzec, Siedliska 36A. 
 

Wszystkie budynki szkół są w dobrym stanie technicznym, posiadają wyposażone 
klasopracownie. Remonty i poprawa estetyki szkół wykonywane są na bieżąco. Sześć 
placówek oświatowych posiada sale gimnastyczne, jedynie uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Siedliskach korzystają na lekcjach wychowania fizycznego 
z pomieszczeń Domu Wielofunkcyjnego. Przy szkołach znajdują się place zabaw dla 
dzieci. 
Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Nozdrzec w roku 
szkolnym 2020/2021– 720 (stan na 30.09.2020 r. – dane na podstawie Systemu 
Informacji Oświatowej)  

Liczba uczniów w każdej szkole z podziałem na klasy: 

Klasa 
SP  SP 1  SP 2 SP  SP SP  SP  

 Nozdrzec Wesoła  Wesoła Hłudno  Wara  Izdebki Siedliska 

0 15 17 5 14 39 41 10 

I 10 10 5 9 11 20 5 

II 14 16 5 10 11 26 1 

III 14 10 5 7 9 14 4 

IV 16 8 6 0 16 25 0 

V 14 7 0 11 9 18 0 

VI 8 10 7 10 16 26 0 

VII 12 13 4 17 10 28 0 

VIII 13 11 7 0 18 23 0 

Razem 116 102 44 78 139 221 20 
 

 

Najbardziej liczną jest szkoła w Izdebkach. Jak widać, w placówkach występują 
roczniki o bardzo niskiej liczebności, jak również zdarzają się przypadki braku klasy, 
co ma miejsce w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wesołej oraz w Szkole Podstawowej 
w Hłudnie. W Szkole Podstawowej w Siedliskach od 1 września 2020 roku uczęszczają 
uczniowie od klasy I do III oraz do Oddziału Przedszkolnego. Uczniowie od klasy IV 
decyzją rodziców kontynuują naukę w Szkole Podstawowej w Dynowie.  
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Przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w szkołach 
podstawowych 

Jednostka Obsługa w etatach 
Administracja  

w etatach 
SUMA 

SP Hłudno 3 0,5 3,5 
SP Nozdrzec 3,85 0,54 4,39 
SP Siedliska 0,58 2 2,58 
SP Wara 3 0,5 3,5 
SP1 Izdebki 8,67 1,09 9,76 
SP1 Wesoła 3 1,5 4,5 
SP2 Wesoła 2,73 0,5 3,23 

Razem: 24,83 6,63 31,46 
 

Liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach - stan na 31.12.2020 r. 

Jednostka Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

SP Hłudno 8 7 

SP Nozdrzec 11 11 

SP Siedliska 3 3 

SP Wara 13 12 

SP1 Izdebki 19 13 

SP1 Wesoła 14 11 

SP2 Wesoła 7 9 

Razem: 75 66 

 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem i dla poszczególnych szkół  

Jednostka Wynagrodzenia i pochodne 

SP Nozdrzec 1 657 617,85 zł 

SP Nr 1 Wesoła 1 597 065,50 zł 

SP Nr 2 Wesoła 941 616,31 zł 

SP Hłudno 1 214 601,39 zł 

SP Wara 1 440 027,38 zł 

SP  Izdebki 2 584 879,50 zł 

SP Siedliska 830 951,15 zł 

Razem 10 266 759,08 zł 
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Koszt utrzymania szkół w 2020 roku 

Jednostka Subwencja 
dotacja 

przedszkolna 
"500+" wykonanie koszt gminy 

SP Nozdrzec 1 328 388,50 zł  
      12 000,00 

zł  
      7 500,00 

zł  
  1 742 453,81 

zł  
    394 565,31 

zł  
SP Nr 1 
Wesoła 

1 198 324,98 zł  
      12 000,00 

zł  
      8 500,00 

zł  
  1 673 174,99 

zł  
   454 350,01 

zł  
SP nr 2 
Wesoła 

600 856,51 zł  
       6 000,00 

zł  
      4 000,00 

zł  
     979 004,46 

zł  
  368 147,95 

zł  

SP Hłudno 921 305,19 zł  
      11 509,00 

zł  
      4 500,00 

zł  
  1 325 826,85 

zł  
    388 512,66 

zł  

SP Wara 
     1 170 
990,89 zł  

       7 827,13 
zł  

      7 300,00 
zł  

  1 511 952,46 
zł  

  325 834,44 
zł  

SP Izdebki 
     2 088 
982,44 zł  

      25 000,00 
zł  

    12 700,00 
zł  

  2 761 269,00 
zł  

   634 586,56 
zł  

SP Siedliska 
       423 137,53 

zł  
       6 000,00 

zł  
      2 000,00 

zł  
     869 926,70 

zł  
  438 789,17 

zł  

Razem: 
  7 731 986,04 

zł  
   80 336,13 

zł  
  46 500,00 

zł  
 10 863 
608,27 zł  

 3 004 
786,10 zł  

 

Środki zewnętrzne 

1) Dotacja podręcznikowa – zakup podręczników dla uczniów w szkołach 
podstawowych w Gminie Nozdrzec - 63 595,51 zł. 

2) Pomoc materialna dla uczniów - stypendia – 255 000,00 zł. 
Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, realizowane przez dyrektorów 
wyniosły 10 863 608,27 zł. 

3) Dotacja podręcznikowa – zakup podręczników dla uczniów w szkołach 
podstawowych w Gminie Nozdrzec- 82 416,10 zł. 

4) Projekt edukacyjny „Wolność, równość, niepodległość” realizowany przez Szkołę 
Podstawową Nr 1 w Izdebkach w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej - 12 479,84 zł. 

5) Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - 146 262,01 zł. 
Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, realizowane przez dyrektorów 
wyniosły 11 405 179,53 zł. 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOZDRZCU 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu, w 2020 roku różniła się od 
dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej 
kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia.  

Czas, w którym biblioteki były niedostępne dla czytelników, został wykorzystany przez 
bibliotekarzy, jako czas poświęcony wszelkim pracom porządkowym, dokonano 
przeglądu zbiorów bibliotecznych. Ponadto pracownicy zaangażowali się w akcje 
społeczne. Biblioteki koordynowały akcję szycia maseczek zainicjowaną przez 
pracowników bibliotek i władze samorządowe. Akcja miała na celu zaopatrzenie 
mieszkańców naszej gminy w środki ochrony osobistej. 

1. Gminny Ośrodek Kultury: 

a) Przychody:       161 254,91  zł 
Stan środków na początek roku-           3 653,24  zł 
Dotacja podmiotowa z budżetu-     157 600,00  zł 
Odsetki od środków na rachunku bankowym-   …………..1,67  zł 

b) Koszty opłacone       157 601,67  zł 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
- na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
poniesiono koszty w kwocie    106 469,87  zł 

- składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o 
pracę i umowę zlecenie        14 064,18  zł 

- składki na fundusz pracy            1 262,24  zł 

- wynagrodzenia bezosobowe           2 479,00  zł 

- wydatki osobowe (niezaliczane do wynagrodzeń)           210,91  zł  

Zakup materiałów i wyposażenie (wyposażenie GOK-u, materiały biurowe, środki 
czystości, zakup nagród konkursowych i prasy*)       24 462,26 zł 

Zakup usług remontowych (remont instrumentów muzycznych) 1 030,00 zł 

Zakup usług zdrowotnych        70,00 zł 
Zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, licencja na użytkowanie 
programu finansowo- księgowego, usługi transportowe)     2 006,99  zł 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych         1 950,31 zł 
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy dyrektora)  
                                                                                                                       649,31 zł 
Świadczenie urlopowe              2 131,60 zł 
Szkolenie pracowników                     815,00 zł 

2. Biblioteki: 
a) Przychody:       324 800,00  zł 
Dotacja podmiotowa z budżetu JST    320 200,00  zł 
Dotacja z Biblioteki Narodowej           4 600,00  zł 

b) Koszty opłacone       324 800,00  zł 
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Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:-  220 333,30  zł 
- składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę i umowę zlecenie     27 743,36  zł 

- składki na fundusz pracy         2 926,66  zł 
- wydatki osobowe (niezaliczane do wynagrodzeń)    2 381,80  zł 
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie bibliotek, zakup środków czystości, 
prenumerata prasy dla bibliotek, artykuły biurowe, nagrody dla dzieci biorących udział 
w konkursach czytelniczych, organizacja imprez okolicznościowych, spotkań, 
warsztatów)        33 509,81  zł 
Zakup książek do bibliotek-      22 027,13  zł 
Energia elektryczna i gaz-          2 976,34  zł 
Zakup usług zdrowotnych                       70,00  zł 
Zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, zakup licencji na użytkowanie 
programu finansowo- księgowego, obsługa programu MAK +, usł. transportowe) 
             1 463,34  zł 
 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      1 716,70  zł 
Świadczenia urlopowe-           9 301,56  zł 
Szkolenia pracowników                350,00  zł 

Łączna kwota kosztów opłaconych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu 
wynosi: 482 401,67 zł. 

Struktura zatrudnienia 

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku w Nozdrzcu wygląda następująco: 

- Dyrektor- pełny etat 
- Księgowa- 3/8 etatu 
- Pomoc administracyjno - biurowa (od 15 października 2020 roku) - pełny etat, 

finansowanie w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie pt. 
"Aktywizacja Osób Młodych Bez Pracy w Powiecie Brzozowskim (V)", 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014- 2020. 

- Bibliotekarz - 6 pełnych etatów. 
Organizowane zajęcia i wydarzenia: 

Biblioteki: 

1. Ferie w Bibliotece – cykl zajęć i warsztatów,  
2. Konkursy o różnej tematyce,  
3. Warsztaty manualne – w tym warsztaty krawieckie, 
4. Spotkania autorskie, 
5. Realizacja kampanii społecznych, 
6. „Noc bibliotek”. 
7. Zajęcia interaktywne. 
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą w Warze 

przystąpiła do projektu Instytutu Pamięci Narodowej "Biblioteka na to czeka", w ramach 
którego otrzymała ok. 30 pozycji o tematyce historycznej. 

Od października Biblioteki Publiczne wdrażają zintegrowany program 
biblioteczny MAK+, który umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, 
bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeni i udostępnień zasobów oraz 
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prowadzenie statystyki bibliotecznej. Wszelkie operacje związane z wypożyczaniem czy 
rezerwacją zasobów bibliotecznych dokonywać można  przez Internet, co w obecnej 
sytuacji epidemiologicznej jest niezmiernie ważne. Wprowadzenie w 2021 roku nowych 
kart bibliotecznych będzie ostatnim krokiem do kompleksowej obsługi czytelników 
w programie MAK+.  

Gminny Ośrodek Kultury realizuje wydarzenia na podstawie wcześniej 
zaplanowanego harmonogramu imprez. Niestety działalność w tej dziedzinie była 
bardzo mocno ograniczona przez pojawienie się pandemii COVID – 19. Zgodnie 
z nałożonymi obostrzeniami, mając na względzie dobro i ochronę zdrowia mieszkańców 
Gminy Nozdrzec, konieczna była rezygnacja z organizacji wielu wydarzeń. Mimo 
niesprzyjającej sytuacji sanitarno - epidemiologicznej zrealizowano następujące 
wydarzenia. 

1. Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, który odbył się 28 stycznia w Domu Strażaka 
w Nozdrzcu. Obsługa przekazania quadów wraz z przyczepkami do transportu 
poszkodowanych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach. 

2. Obsługa otwarcia Klubu Senior + w Izdebkach Rudawcu (oprawa muzyczna 
i nagłośnienie- luty). 

3. Bezpłatne zajęcia szachowe. 
4. Rajd rowerowy  „Rowerowy zawrót głowy” w ramach projektu „Podkarpackie 

Inicjatywy Lokalne 2020” – inicjatywa skierowana była do aktywnych rodzin 
z dziećmi oraz miłośników turystyki rowerowej.  

5. Dołączenie do akcji "Pod biało-czerwoną". Celem projektu było godne 
upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką 
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.  

6. „NieTuzinkowy Bieg” organizowany przez stowarzyszenia Euro-San – 
prowadzenie oraz nagłośnie wydarzenia sportowego. 

7. Koordynacja akcji wicia wianków dla osób zasłużonych Gminy Nozdrzec  z okazji 
zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. 

8. Konkurs „11 LISTOPADA- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” pod  patronatem 
honorowym Wójta Gminy Nozdrzec. 

9. Gminne eliminacje do  XXV Konkursu Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty 
2020. 

10. Konkurs “Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa - Nozdrzec 2020”, którego celem 
była integracja członków rodzin poprzez zaangażowanie we wspólną realizację 
projektu. 

 
Wnioski o dofinasowanie opracowane złożone przez GOK, które otrzymały 
dotację w ramach: 
1. XI edycji Funduszu Naturalnej Energii, którego Organizatorem jest Funduszu 

Naturalnej Energii: GAZ-SYSTEM S.A. 
2. programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura 

Domów Kultury 2021". 
3. programu Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. 


