OiSO.0002.27.2021
PROTOKÓŁ NR XXVII/2021
POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 5 maja 2021 roku
Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 15 Radnych (lista
obecności w załączeniu).
Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 10.55
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 Nozdrzec – Adrian Skubisz poinformował o przesłaniu Radnym
Gminy Nozdrzec wraz z zawiadomieniem roczną ocenę zasobów Pomocy Społecznej
za rok 2020 dla Gminy Nozdrzec.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Adrian Skubisz wystąpił z wnioskiem poszerzenia
porządku obrad w punkcie 6 o podpunkt 13) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Nozdrzec do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2021-2025", przyjęto głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 oraz podpunkt 14)
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Wesoła na lata
2021-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Wesoła, przyjęto głosami: za – 15,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Sesję realizowano według porządku obrad po zmianach przyjętych przez radę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przyjęcie protokołu sesji z dnia 16 marca 2021 r.
Informacja Wójta o realizacji uchwał.
Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
Podjęcie uchwał w sprawie;
1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata
2021-2023,
2) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu,
3) pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
4) zmian w budżecie gminy na rok 2021,
5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego ,
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6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła,
7) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej
w miejscowości Wara,
8) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące w przedmiocie
przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych
szczepionkami przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny,
9) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące w przedmiocie
przyjęcia uchwały o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych
szczepionkami przeciwko COVID-19 na terenie gminy,
10) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące w przedmiocie
przyjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących COVID-19
11) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach na zakup
wyposażenia strażnicy,
12) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup
wyposażenia strażnicy,
13) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nozdrzec do "Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2021-2025",
14) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Wesoła na lata 2021-2025
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Wesoła.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zakończenie.
Ad 3.
Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia protokołu sesji z dnia 16 marca br. wobec braku
uwag i wniosków protokół przyjęto jednomyślnie.
Ad 4, 5.
Zastępca Wójta – Agnieszka Baran przedstawiła informacje o realizacji uchwał oraz o bieżącej
działalności.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Nozdrzec na lata 2021-2023.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym
wraz z zawiadomieniem o sesji.
Radny Krzysztof Kurdziel poinformował o uwagach zgłaszanych przez mieszkańców gminy
w sprawie przyznawania mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła. Radny Krzysztof
Kurdziel zwrócił się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o sprawdzenie zasadności
przyznawania mieszkań socjalnych w Gminie Nozdrzec.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/264/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2021-2023 przyjęta została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
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Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry
w Nozdrzcu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym
wraz z zawiadomieniem o sesji.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/265/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
Aleksandra Fredry w Nozdrzcu przyjęta została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym
wraz z zawiadomieniem o sesji.
Radny Marian Zabój pytał o termin budowy chodnika w Nozdrzcu. Radny poinformował, że
ma informacje od dyrekcji z Rzeszowa i Rymanowa o gotowych pozwoleniach na budowę
chodnika i pyta o termin realizacji.
Przewodniczący Rady – Adrian Skubisz powiadomił, że według wiedzy jaką posiada, budowa
chodnika w Nozdrzcu przy drodze wojewódzkiej jest na etapie projektowania i w związku
z tym jest procedowany projekt uchwały.
Radny Marian Zabój stwierdził, że gotowy projekt na budowę chodnika leży u merytorycznego
pracownika tylko gmina musi wystąpić z wnioskiem o budowę do Samorządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie.
Przewodniczący poinformował o rozmowie przed sesją z kierownikiem stosownego referatu,
który przekazał, że projektowanie chodnika w Nozdrzcu nie jest ukończone. Kwota na ww.
zadanie zaplanowana była w budżecie na 2020 rok, przesunięta została w budżecie na rok 2021
i w związku z tym należy podjąć omawiany projekt uchwały.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/266/2021 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie przyjęta została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym
wraz z zawiadomieniem o sesji.
Zmiany jakie zaistniały w projekcie uchwały od momentu przesłania zawiadomień wyjaśniła
Skarbnik – Halina Wandas.
Radny Krzysztof Kurdziel pytał o zwroty dotacji w działach Administracja publiczna w kwocie
13 982,00 i Obrona cywilna w kwocie 264,10.
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Skarbnik wyjaśniła, że z przyznanych dotacji w roku 2020 wykorzystano większe kwoty, które
wykazano do zwrotu w procedowanym projekcie uchwały.
Radny Stanisław Szpiech pytał o kwotę 4 150,00 – wynagrodzenia bezosobowe.
Skarbnik poinformowała, że jest to wynagrodzenie za aktualizację projektu budowlanego oraz
kosztorysów inwestorskich boiska sportowego w Hłudnie.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/267/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 przyjęta
została głosami:
za - 15, 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.
Przewodniczący poinformował, że zachodzi konieczność zmiany wysokości kwot w projekcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. Zmiana
wynika z terenu przeznaczonego pod budowę chodnika w miejscowości Wara, który jest
technologicznie łatwiejszy, co ma odzwierciedlenie na wartość zakładaną w pierwotnym
projekcie przesłanym Radnym wraz z zawiadomieniem.
Przewodniczący – Adrian Skubisz zgłosił wniosek o zmianę w §1 pkt:
1. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1936R Barycz-Izdebki
w miejscowości Izdebki, zmiana kwoty z 400 000,00 zł na 515 000,00 zł (nie więcej jednak niż
50% wartości zadania). Wniosek przyjęto jednomyślnie.
2. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów-Wara
w miejscowości Wara, zmiana kwoty z 400 000,00 zł na 285 000,00 zł (nie więcej jednak niż
50% wartości zadania). Wniosek przyjęto jednomyślnie.
Przewodniczący Rady – Adrian Skubisz poinformował, że ma nadzieję, iż Zarząd jak i Rada
Powiatu przychylnie popatrzą na uchwałę intencyjną i w niedalekiej przyszłości będzie
możliwa współpraca w realizacji tych inwestycji, które wpłyną na poziom bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Nozdrzec.
Radny Zbigniew Szpiech wyraził zadowolenie z podejmowanej uchwały i podkreślił, że
z informacji jakie posiada to Gmina Nozdrzec w poprzednich kadencjach nie występowała o
budowę chodników, a zasady dofinansowania są niezmienne czyli 50% i dokumentacja powiat
oraz 50% gmina.
Radna Grażyna Gładysz będąca Radną Powiatu Brzozowskiego przez trzy kadencje
potwierdziła, że na przestrzeni tych lat nie wpłynęła ani jedna uchwała intencyjna z Gminy
Nozdrzec.
Radny Marian Zabój również okazywał zadowolenie z podejmowania uchwały intencyjnej, ale
wspomniał o hierarchii dróg tj. chodniku przy drodze wojewódzkiej.
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Przewodniczący Rady powiadomił, że hierarchia jest ważna, ale projekty na budowę
chodników przy drodze powiatowej są gotowe, a przy drodze wojewódzkiej są w trakcie
projektowania. Przewodniczący przekazał informację o złożonym piśmie do Urzędu
Marszałkowskiego o gotowości gminy w tej inwestycji.
Radny Krzysztof Kurdziel pytał o gotowość gminy do budowy chodnika przy wszystkich
drogach wojewódzkich czy tylko przy drodze nr 835. Radny poinformował, że zasadnym jest
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 884 w miejscowości Wesoła Ujazdy Ryta
Górka, gdyż jest to najbardziej ruchliwa droga na terenie Gminy Nozdrzec.
Radny Piotr Ogrodnik wystąpił z prośbą o wykorzystanie przygotowanego projektu na budowę
chodnika w miejscowości Izdebki Rudawiec i zrealizować tą inwestycję, a nie przesuwać
środków na drogi gminne.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/268/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Brzozowskiego przyjęta została głosami:
za - 15, 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
Wesoła. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony
radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/269/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Wesoła przyjęta została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności
nieruchomości położonej w miejscowości Wara. Przewodniczący Rady Gminy poinformował,
że projekt uchwały został doręczony radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/270/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa
własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara przyjęta została głosami:
za - 14, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące
w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych
szczepionkami przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny. Przewodniczący Rady
Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz z zawiadomieniem
o sesji.
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o przyjęcie
ww. projektu uchwały jak wynika z uzasadnienia.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/271/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy
u siebie” w Łące w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania
preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny
przyjęta została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące
w przedmiocie przyjęcia uchwały o wymogach dotyczących stosowania preparatów
nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 na terenie gminy. Przewodniczący Rady
Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz z zawiadomieniem
o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o przyjęcie
ww. projektu uchwały jak wynika z uzasadnienia.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/272/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy
u siebie” w Łące w przedmiocie przyjęcia uchwały o wymogach dotyczących stosowania
preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 na terenie gminy przyjęta
została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące
w przedmiocie przyjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących COVID-19.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym
wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o przyjęcie
ww. projektu uchwały jak wynika z uzasadnienia.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/273/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy
u siebie” w Łące w przedmiocie przyjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących
COVID-19 przyjęta została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach na
zakup wyposażenia strażnicy. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały
został doręczony radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
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Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/274/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Izdebkach na zakup wyposażenia strażnicy przyjęta została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na
zakup wyposażenia strażnicy. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały
został doręczony radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/275/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wesołej na zakup wyposażenia strażnicy przyjęta została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nozdrzec do
"Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025". Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali na pocztą elektroniczną.
Radna Grażyna Gładysz prosiła o skrótowe przedstawienie programu.
Zastępca Wójta - Agnieszka Baran powiadomiła, że Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata
2021-2025 trwa cztery lata, adresowany jest do sołectw i może przystąpić tylko jedno sołectwo
z gminy. Dofinansowanie z tego programu wynosi maksymalnie w jednym roku 12 tys. przy
minimum 50 % udziale własnym gminy. Podjęto decyzję, że będzie to sołectwo Wesoła.
Wniosek został już złożony na ten rok na budowę altany przy Domu Strażaka
w Wesołej i remont kominów w Domu Strażaka. W pracach nad strategią brało udział 10 osób
w tym Radni z Sołectwa Wesoła, koło gospodyń, straż pożarna, ks. proboszcz, dr szkoły, Sołtys,
Rada Sołecka - przy dużym udziale pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Zbigniew pytał gdzie zapadła decyzja o przystąpieniu danego sołectwa do
wspomnianego programu.
Zastępca Wójta - Agnieszka Baran poinformowała, że decyzja zapadła w Urzędzie Gminy
i jest możliwość zmiany sołectwa na inne. Wspomniała również, że w poprzednim programie
uczestniczyło Sołectwo Hłudno.
Radny Stanisław Szpiech powiadomił o inwestycjach, które zostały wykonane z ww. programu:
- w pierwszym roku wykonano klimatyzację w Domu Strażaka
- w drugim roku był przeprowadzony remont Domu Strażaka w Hłudnie
- w trzecim roku była odnowiona kuchnia i program został przerwany z powodu zmiany władzy
na szczeblu państwowym.
Wiceprzewodniczący Stanisław Potoczny stwierdził, że w porównaniu do innych Sołectw
w Wesołej nie ma chodników, altany, ani siłowni zewnętrznej.
Radny Krzysztof Kurdziel pytał czy nie można dołączyć Sołectwa Wesoła, Ujazdy Ryta Górka.
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Zastępca Wójta poinformowała, że program jest skierowany do Sołectwa, a wiec w tym
przypadku Sołectwa Wesoła. W przypadku zmiany Sołectwa to warto się zastanowić nad
Sołectwem Ujazdy Ryta Górka, lub w przyszłym okresie programowania zaplanować realizacje
w tym sołectwie.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/276/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Nozdrzec do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" przyjęta
została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Wesoła na lata
2021-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Wesoła. Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali na pocztę elektroniczną.
Radny Krzysztof Kurdziel zwrócił się z prośbą o zorganizowanie uroczystości patriotycznych
związanych z wydarzeniami historycznymi w Gminie Nozdrzec.
Radny Marian Zabój proponował wybudowanie pomnika na cześć mieszkańców Gminy
Nozdrzec, którzy oddali życie w trakcie wojny.
Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Uchwała Nr XXVII/277/2021 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa
Wesoła na lata 2021-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Wesoła przyjęta
została głosami:
za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Karta imiennego głosowania w załączeniu.
Ad 7.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Krzysztof Kurdziel pytał czy w szkole w Siedliskach musi być utrzymywany dyrektor
szkoły w związku z podejmowaną uchwałą przekształcenia szkoły w Nozdrzcu i włączenia do
jej obwodu szkoły w Siedliskach.
Zastępca Wójta - Agnieszka Baran wyjaśniła, że zasadne jest utrzymywanie dyrektora, gdyż
pozostała szkoła z kasami od I do III, a włączenie do obwodu Nozdrzca dotyczy uczniów klas
od IV do VIII.
Radny Stanisław Szpiech proponował włączenie do odwodu Nozdrzca klas I-III z Siedlisk
i będzie jeden dyrektor z Nozdrzca.
Zastępca Wójta stwierdziła, że jest to kwestia organizacyjna.
Radny Krzysztof Zawadzki zwrócił sie do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli
drogi gminnej wykonanej z funduszu sołeckiego, która nie została dokończona gdyż brak jest
pobocza.
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Drugą sprawą jaką zgłosił Radny Krzysztof Zawadzki to wykonywanie remontu czy też
nakładek asfaltowych z funduszu sołeckiego w okresie letnim, a nie w grudniu.
Radny Zbigniew Szpiech w sprawie realizacji projektów budowy dróg wyjaśnił, że jest to
zależne od szczebla wyższego, a nie tylko od gminy.
Radny Krzysztof Kurdziel zwrócił się do Zastępcy Wójta z prośbą o wystawienie na zewnątrz
stolika, aby umożliwić mieszkańcom wypełnienie dokumentów z powodu zamkniętego urzędu.
Radny Marian Zabój pytał w sprawie:
- pomocy osobom starszym przy sporządzeniu spisu powszechnego mieszkań i ludności, którzy
nie mają możliwości spisania się, lub nie ma im kto pomóc,
- wydłużenia godzin pracownika w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Radny Marian Zabój powiadomił o sprzedaży hali wycenionej na 200 000 zł, którą gmina
mogłaby zakupić i przeznaczyć dla gospodarki komunalnej na przechowywanie sprzętu.
Radny poddał również propozycję wybudowania altany po drugiej stronie kładki od strony
Siedlisk.
Zastępca Wójta odpowiadając na pytania Radnego Mariana Zaboja poinformowała, że
w urzędzie gminy jest punkt spisowy – mieści się w sali narad. Zastępca Wójta - Agnieszka
Baran powiadomiła, że zastanawia się nad dyżurami pracowników Gminnego Biura Spisowego
w sołectwach, po uprzedniej konsultacji z Głównym Urzędem Statystycznym, który jest
organizatorem spisu. Zastępca Wójta zwróciła się do Radnych, aby ostrzegali osoby starsze
przed oszustami podającymi się za rachmistrzów spisowych. Tożsamość rachmistrza można
zweryfikować na infolinii czy też w Urzędzie. Co do PSZOK-u jest to sprawa do uzgodnienia.
W sprawie zakupu wiaty – sprawa do dyskusji. W sprawie altany od strony Siedlisk Zastępca
Wójta stwierdziła, że w pierwszej kolejności należy sprawdzić własność działki wówczas
można planować wykonanie altany.
Radny Zbigniew Szpiech poinformował zgromadzonych o swej nieobecności na ostatniej sesji
z uwagi na obowiązki zawodowe. Radny przypomniał, że na 24 sesji zwrócił się do
Przewodniczącego Rady o przygotowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia diet radnych,
co zostało odebrane negatywnie przez Radnych (*Przewodniczący organu stanowiącego nie
posiada inicjatywy uchwałodawczej). W związku z tym Radny Zbigniew Szpiech ponowił
wniosek o zakup systemu do głosowania, który jest obowiązkiem ustawowym. Radny Zbigniew
Szpiech zwrócił sie z prośbą o przekazanie 10 tys. zł na remont kaplicy w Warze, gdyż obiekt
ten będzie potrzebny wszystkim mieszkańcom.
Zastępca Wójta powiadomiła, że decyzja w sprawie przekazania dotacji dla miejscowości Wara
na prace przy kaplicy jest pozytywna i projekt uchwały będzie podejmowany na kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady w sprawie systemu umożliwiającego głosowania stwierdził, że jest
obowiązek przeprowadzenia głosowania w sposób przejrzysty i jest on realizowany. Co do
wniosku Radnego Zbigniewa Szpiecha to Wójt Stanisław Żelaznowski odniósł się na sesji, że
nie wyklucza zakupu takiego sprzętu co zostało zapisane w protokole.
Radny Piotr Ogrodnik wnioskował o przeprowadzenie naprawy rynien deszczowych będących
elementem pokrycia dachu na budynku Domu Strażaka Izdebki Rudawiec, który również pełni
funkcję Klubu Seniora.
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Naprawa ta miała zostać przeprowadzona podczas prac przygotowawczych obiektu klubu,
niestety do tej pory nie zostało to zrealizowane.
Radny Stanisław Dańko pytał czy będą odbierane odpady wielogabarytowe po poszczególnych
miejscowościach?
Zastępca Wójta – Agnieszka Baran potwierdziła odbiór tych odpadów.
Zastępca Wójta przekazała na prośbę Wójta Stanisława Żelaznowskiego oświadczenie
informując o przebytej chorobie COVID-19 w połowie marca i aktualnym pobycie w szpitalu
w związku z przeprowadzanymi badaniami w skutek powikłań oraz przekazała pozdrowienia
od Wójta.
Przewodniczący Rady życzył Wójtowi dużo zdrowia i szybkiego powrotu do pracy.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku chętnych do zabrania głosu
Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVII, sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Bogusława Wójcik
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