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OiSO.0002.26.2021 

 

PROTOKÓŁ NR XXVI/2021 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

 

z dnia 16 marca 2021 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 13 Radnych. 
Nieobecni – Radny Piotr Ogrodnik i Radny Zbigniew Szpiech, (lista obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 12.17. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec - Adrian Skubisz. 

 

Po dokonaniu otwarcia sesji i powitaniu wszystkich zgromadzonych, Przewodniczący 

Rady Gminy Nozdrzec na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Adrian Skubisz wystąpił z wnioskiem poszerzenia porządku 

obrad o projekty uchwał doręczone radnym w późniejszym terminie. Przewodniczący  poddał  

pod głosowanie następujące projekty uchwał.  

- pkt 14 podpunkt 7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Nozdrzec przyjęto głosami za - 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

- pkt 14 podpunkt 8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Nozdrzec przyjęto głosami za - 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

- pkt 14 podpunkt 9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/2021 z dnia 18 lutego  

2021 roku dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach przyjęto głosami  

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

- pkt 14 podpunkt 10) zmiany uchwały Nr XXIV/241/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku  

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów przyjęto głosami za - 13, przeciw 

– 0, wstrzymujących się – 0, 

- pkt 14 podpunkt 11) uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wołodź 4” przyjęto głosami za - 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

 

Sesję realizowano według porządku obrad po zmianach przyjętych przez radę. 

 

Porządek obrad: 

• Otwarcie sesji.  

• Stwierdzenie kworum. 

• Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 lutego 2021 r. 

• Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 23 lutego 2021 r. 
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• Informacja Wójta o realizacji uchwał. 

• Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 

• Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok. 

• Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za 2020 rok. 

• Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  

im. Anny w Izdebkach za 2020 rok. 

• Sprawozdanie Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec z działalności w 2020 r. 

• Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz komisji stałych Rady Gminy 

Nozdrzec na 2021 rok. 

 

• Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021. 

• przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2021 

• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy  

na rok 2021 

• opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec 

• autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu budżetu 

• zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały 

• dyskusja nad projektem uchwały 

• głosowanie uchwały 

 

• Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025. 

• przedstawienie projektu uchwały WPF Gminy Nozdrzec 

• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF na lata 2021-2025 

• opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec do projektu uchwały 

• autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu uchwały 

• zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały 

• dyskusja nad projektem uchwały 

• głosowanie uchwały 

 

• Podjęcie uchwał w sprawie; 

• wprowadzenia zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny  

w Izdebkach 

• uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2021 roku 

• zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców 

prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Nozdrzec 

• udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego  

• zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 

Nozdrzec 

• wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa 

własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wyręby 

• wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału  

w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec 

• wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec 
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• zmiany uchwały Nr XXIV/239/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącej 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach 
• zmiany uchwały Nr XXIV/241/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie określenia 

kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postepowania 

rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
• uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

„Wołodź 4” 

• Wolne wnioski i sprawy różne. 

• Zakończenie. 

 

 

Ad 3, 4. 

Przewodniczący Rady Gminy – Adrian Skubisz przystąpił do przyjęcia protokołu sesji z dnia 

18 lutego br. Przewodniczący poinformował o naniesionych uwagach w protokole, które 

wpłynęły do biura rady. Wobec braku wniosków i uwag protokół przyjęto głosami: za- 13, 

przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Adrian Skubisz przystąpił do przyjęcia protokołu sesji 

nadzwyczajnej z dnia 23 lutego br. wobec braku wniosków i uwag protokół przyjęto głosami: 

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

 

Ad 5, 6. 

Wójt - Stanisław Żelaznowski przedstawił informacje o realizacji uchwał oraz o bieżącej 

działalności. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski: 

1.Radnego Krzysztofa Zawadzkiego w sprawie uczestnictwa gminy w programie Czyste 

powietrze. 

 

Wójt podziękował Radnemu za zainteresowanie oraz poinformował, że gmina uczestniczy  

w tym programie. Program prowadziła Anna Kłak obecnie zajmuje się tym tematem inspektor 

Elżbieta Gierula. Wójt wyjaśnił, że wysokość grantu zależnego od ilości złożonych wniosków 

może zostać wykorzystany tylko na promocję tego programu.  

 

2. Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie odśnieżania dróg gminnych. 

 

Wójt przekazał, że przeprowadzał wstępne rozmowy z sołtysami gminy, aby problem 

odśnieżania dróg gminnych rozwiązać poprzez podpisanie umów zlecenia z osobami 

fizycznymi oraz firmami z  zewnątrz w poszczególnych sołectwach. 

 

3. Radny Marian Zabój zgłosił wniosek w sprawie zmiany godzin pracownika w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

Wójt zaproponował otwarcie PSZOK-u w sobotę kilka godzin. 

 

4. Radny Zygmunt Wawczak zgłosił wniosek w sprawie przyznania dofinansowania  

do remontu kaplicy cmentarnej w miejscowości Wara.  



 

4 

 

Wójt poinformował, że wniosku nie odrzuca lecz pozostawia w zawieszeniu, gdyż musi 

wyważyć wszystkie głosy mieszkańców Wary, które są bardzo podzielone. 

 

5. Radny Zbigniew Szpiech zgłosił wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie 

zmniejszenia uposażenia radnych do 70-80 % i zakupienia z tych środków systemu  

do głosowania nie obciążając budżetu gminy. 

 

Wójt zaznaczył, że Radny Zbigniew Szpiech ze swoim uposażeniem może zrobić co zechce. 

Wójt poinformował, że gminę jest stać na zakup systemu do głosowania, lecz aktualny system 

jest czytelny i przejrzysty, co nie wyklucza zakupu takiego sprzętu w przyszłości. 

 

Ad 7.  

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2020 przedstawiła Dyrektor 

Edyta Serwatka (radni, wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali treść sprawozdania). 

 

Wójt pogratulował Pani Dyrektor GOK i pracownikom za owocną pracę, której przykładem  są 

bardzo wysoko ocenione wnioski na poziomie krajowym i wojewódzkim. 

 

Ad 8. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 przedstawił 

kierownik Dariusz Sawczak (radni, wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali treść 

sprawozdania). 

 

Ad 9. 

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach  

za rok 2020 przedstawiła kierownik Katarzyna Dyrda (radni, wraz z zawiadomieniem o sesji 

otrzymali treść sprawozdania). 

 

Radna Grażyna Gładysz w związku z późniejszą nieobecnością Pani kierownik ŚDS podczas 

podejmowania uchwał, pytała o zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Kierownik ŚDS poinformowała, że wynika to ze zmiany rozporządzenia w sprawie  

środowiskowych domów samopomocy i dotyczy osób ze spektrum autyzmu  

lub niepełnosprawnościami sprzężonymi i wprowadzenia dodatkowych zajęć dla tych osób. 

 

Wójt Gminy - Stanisław Żelaznowski podziękował Pani kierownik ŚDS w Izdebkach  

za opiekę nad mieszkańcami najbardziej pokrzywdzonymi z terenu całej gminy, a także  

za pomoc przy zakładaniu sadu tradycyjnego i realizacji projektu „Dworska Pasieka”. 

 

Ad 10. 

Jako pierwsza sprawozdanie z rocznej działalności przedstawiła Przewodnicząca Komisji 

Spraw Społecznych. Następnie sprawozdanie z rocznej działalności przedstawił 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. 

 

Ad 11. 

Przewodniczący Rady - Adrian Skubisz przedstawił plan pracy Rady Gminy Nozdrzec  

na 2021 rok. 

 

Plany pracy stałych komisji Rady Gminy Nozdrzec przedstawili kolejno; 
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Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodnicząca Komisji Spraw 

Społecznych, Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad 12. 

Inspektor - Monika Pietrykowska przedstawiła i omówiła projekt uchwały budżetowej  

na rok 2021, a następnie odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu 

budżetu na rok 2021. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych - Krzysztof Kurdziel przedstawił 

pozytywną opinię do projektu budżetu gminy na rok 2021 wypracowaną na wspólnym 

posiedzeniu przez stałe komisje Rady Gminy Nozdrzec. 

 

Inspektor - Monika Pietrykowska  przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu  

na rok 2021. 

 

Radny Krzysztof Zawadzki stwierdził, że nie widzi w projekcie budżetu na 2021 rok żadnych 

środków przeznaczonych na miejscowość Siedliska i Hutę Poręby. 

 

Przewodniczący Rady powiadomił, że prace nad projektem budżetu trwały od listopada  

2020 roku i był to czas na składanie wniosków i uwag do ww. projektu.  

 

Wójt w odniesieniu do słów Radnego Krzysztofa Zawadzkiego poinformował, że Siedliska  

są traktowane na równi z innymi miejscowościami, a Siedliska i Huta Poręby są zgłoszone do  

programu wsparcie dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

Radny Marian Zabój pytał jak to jest, że projekt na chodnik przy drodze wojewódzkiej miał 

być wykonany w roku 2020, a w projekcie budżetu na rok 2021 w wykazie zadań 

inwestycyjnych zaplanowane są środki na wykonanie dokumentacji chodnika dla drogi 

wojewódzkiej w Nozdrzcu.   

 

Wójt Gminy Nozdrzec w odpowiedzi na pytania Radnego Mariana Zaboja poinformował,  

że środki są zaplanowane w budżecie gdyż projekt jest na ukończeniu, lecz wniosek o remont 

drogi wojewódzkiej i równolegle z tym budowa chodników 2 km został już zgłoszony  

do Urzędu Marszałkowskiego i czekamy na odpowiedź.    

 

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji nad projektem budżetu Przewodniczący 

Rady Gminy przystąpił do głosowania.  

 

Uchwała Nr XXVI/251/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 przyjęta 

została głosami: 

za - 12, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu 

 

Ad 13. 

Inspektor – Monika Pietrykowska przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2025. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Krzysztof Kurdziel przedstawił 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej wypracowaną na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Nozdrzec. 

 

W związku z tym, że autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej pokrywają 

się z autopoprawkami do projektu budżetu na rok 2021 zostały przedstawione w punkcie 12 

porządku obrad Rady Gminy Nozdrzec. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/252/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Nozdrzec przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz zarządził higieniczną przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady realizował kolejny punkt porządku obrad. 

 

Ad 14. 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany statutu Środowiskowego Domu 

Samopomocy im. Anny w Izdebkach. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/253/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany statutu Środowiskowego 

Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2021 

roku. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/254/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nozdrzec w 2021 roku przyjęta została głosami: 

za - 12, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców 

prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

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

 

Uchwała Nr XXVI/255/2021 w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  

za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Nozdrzec 

przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/256/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzozowskiego przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

  

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych  

do budżetu Gminy Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wiceprzewodniczący pytał o kwotę nadwyżki. 

 

Przewodniczący Rady przekazał, że jest to kwota 15000 zł. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/257/2021 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

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

nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości 

Wyręby. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/258/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Wyręby przyjęta została głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  
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Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

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

nieograniczonego udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym  

w terminie późniejszym. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/259/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Nozdrzec przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

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

nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym  

w terminie późniejszym. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Nozdrzec. 

przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku 

dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym  

w terminie późniejszym. 

 

Radny Krzysztof Zawadzki pytał z jakim dniem będzie obowiązywała podjęta uchwała. 

 

Radca prawny poinformował, że uchwała została podjęta 18 lutego i procedowana zmiana 

będzie obowiązywała od tego samego dnia.  

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/261/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/2021 z dnia  

18 lutego 2021 roku dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach 

przyjęta została głosami: 

za - 12, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/241/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku  

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie 

postepowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz 

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

w terminie późniejszym. 

 

Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/262/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/241/2021 z dnia  

18 lutego 2021 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na 

drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby 

punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów przyjęta 

została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wołodź 4”. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym  

w terminie późniejszym. 

 

Radny Krzysztof Zawadzki wnioskował o odrzucenie projektu uchwały z porządku obrad 

uzasadniając brakiem czasu na zapoznanie się z ww. projektem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt ten nie został przekazany wraz  

z zawiadomieniem o sesji budżetowej, ale przewodniczący komisji mieli dość czasu, aby 

zwołać posiedzenie w celu przeanalizowania otrzymanych projektów. Tak było w przypadku 

Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych gdzie projekt został omówiony. 

 

Wójt - Stanisław Żelaznowski przypomniał, że temat jest wszystkim znany, gdyż toczy  

się dwa lata i jest to ostatni etap. 

 

Radny Marian Zabój potwierdził znajomość tematu, stwierdzając jednak brak zachowania 

terminu 7 dni.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekty uchwał wraz z zawiadomieniem o sesji 

budżetowej zostały przesłane 14 dni przed sesją. Projekty uchwał, które Państwo Radni 

otrzymali w późniejszym terminie z nowym proponowanym porządkiem obrad zostały poddane 

w dniu dzisiejszym pod głosowanie przed wprowadzeniem do porządku obrad,  

a Radny Krzysztof Zawadzki był za wprowadzeniem projektów uchwał do porządku obrad.    

 

Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”, udzieliła podinspektor Tatiana Chryń 

informując, że zmiany dotyczą wysokości budynku z 8m na 12m i jest to uchwała kończąca 

całe plany planistyczne rozpoczęte w 2019 r., a więc za kadencji obecnej rady.  
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Radny Krzysztof Zawadzki podtrzymał wniosek ws. zmian w porządku obrad  

Wniosek odrzucono głosami za - 1, przeciw - 9, wstrzymujących się - 3.   

 

Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVI/263/2021 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” przyjęta została głosami: 

za - 12, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 15. 

Radny Marian Zabój  

- zgłosił problem niszczenia dróg przez kłady. 

- pytał czy będzie powiększana grupa remontowa 

- przekazał, że wszedł program "Bezpieczeństwo na drogach" i na województwo podkarpackie 

jest przeznaczone 32 ml, może gmina mogłaby uzyskać z tego programu jakieś środki. 

 

Wójt poinformował, że jeżeli będzie możliwość będą składane wnioski. Co do grupy 

remontowej to będzie powiększona ale niekoniecznie o pracowników interwencyjnych. 

 

Radny Krzysztof Zawadzki zgłosił wniosek o przebranie rowu 326 - było zgłaszane wiele razy, 

woda rozlewa się podtapiając mieszkańcom uprawy. 

 

Wójt wyjaśnił, że takich miejsc jest wiele, a gospodarka melioracyjna nie działa i gmina zostaje 

z tym problemem sama. Problemy takie będą rozwiązywane w miarę możliwości zakupionym 

sprzętem. 

 

Radny Stanisław Dańko wnioskował o remont barierek na mostach i pomalowanie  

w miejscowości Hłudno, Wesoła. 

 

Wójt poinformował, że w miarę możliwości będzie przeprowadzony remont jednego lub dwóch 

mostów w jednej miejscowości przy udziale pomocy mieszkańców.  

 

Radny Krzysztof Zawadzki wrócił do tematu budżetu informując, że gdyby nie fundusz sołecki 

to nic by nie było zrobione w Siedliskach. 

 

Radny Marian Zabój stwierdził, że fundusz sołecki uczy mieszkańców danego sołectwa 

samorządności.  

Radny Marian Zabój zwrócił się do Przewodniczącego Rady aby poddał pod głosowanie 

wniosek w sprawie przekazania dotacji w wysokości 10 tys. zł na remont kaplicy cmentarnej  

w Warze. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie może poddać pod głosowanie wniosku radnego, 

który miałby zobowiązać Wójta Gminy do konkretnych działań. Rada może zobowiązać Wójta 

Gminy do działania na podstawie podejmowanych uchwał, a inicjatywę uchwałodawczą poza 

kierownikiem jednostki samorządowej, posiadają Kluby Radnych, które mogą złożyć projekt 

stosownej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady zabrał głos w temacie wniosku Radnego Zbigniewa Szpiecha  

w sprawie zmniejszenia uposażenia radnych do 70-80 %. Uposażenie jest ekwiwalentem  
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za poniesione straty związane z tytułu uczestnictwa w sesji, wielu radnych bierze dzień wolny  

na posiedzenie rady czy też posiedzenie komisji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że obliczył średnią diety Radnego Gminy Nozdrzec 

średnio na podstawie oświadczeń majątkowych za 2019 r. i wynosi 412 zł miesięcznie. 

 

Przewodniczący – Adrian Skubisz przedstawił diety radnych sąsiednich gmin zaznaczając, że 

posiłkował się również oświadczeniami majątkowymi za 2019 roku. 

  

Na podstawie przedstawionych informacji nasuwa się pytanie czy radni Gminy Nozdrzec mają 

z czego sobie obniżać. W przypadku uznania potrzeby obniżenia diet, Kluby Radnych mogą 

złożyć projekt stosownej uchwały do biura obsługi rady.  

 

Wójt - Stanisław Żelaznowski w nawiązaniu do przedstawionego tematu zakomunikował, że 

nigdy nie sięgnie po środki z uposażenia radnych na zakup sprzętu do głosowania i zwrócił się 

do radnych o przemyślenie, czy konieczne jest zakupienie tego sprzętu. I powtórzył, że gminę 

stać na zakup sprzętu podając przybliżone koszty abonamentu oraz zakupu tabletów dla 

każdego z radnych.  

 

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

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVI, sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik   

 

 

 


