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OiSO.0002.28.2020 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2021 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

 

z dnia 18 czerwca 2021 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji obecnych było 14 Radnych (lista 

obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 7.30 do godziny 7.44. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec – Adrian Skubisz. 

 

Po dokonaniu otwarcia XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, zwołanej na wniosek 

Wójta Gminy Nozdrzec, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Sesję realizowano według porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie kworum. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2021 

2) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup poduszek 

pneumatycznych wysokociśnieniowych 

3) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Warze 

4) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława 

Biskupa w Nozdrzcu 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel pytał: 

- o drogi gminne, które będą wykonywane, 

- o budowę oczyszczalni ścieków w domu socjalnym w Wesołej, gdyż w budżecie gminy na 

2021 rok była zaplanowana jedynie dokumentacja, 
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- o kwotę 3 081,46 – Zwalczanie narkomanii, gdzie według danych z raportu o stanie Gminy 

Nozdrzec za 2020 rok wynika, że w naszej gminie taki problem nie istnieje. 

 

Wójt Stanisław Żelaznowski w odpowiedzi na pytania Radnego Krzysztofa Kurdziela 

poinformował: 

- co do narkomani – Wójt potwierdził fakt, że według posiadanych danych nie odnotowano 

tego problemu w Gminie Nozdrzec, ale bardzo ważne jest zapobieganie poprzez działania 

profilaktyczne i na to są przeznaczone te środki, 

- w temacie oczyszczalni w miejscowości Wesoła, Wójt wyjaśnił, że gmina ponosi duże 

koszty związane z wywozem nieczystości z budynku socjalnego i budowa tej oczyszczalni 

jest jak najbardziej zasadna, 

- co do dróg Wójt oznajmił, że są to drogi w najgorszym stanie, a szczegóły będą uzgodnione 

na spotkaniu ze sołtysami. 

 

Radny Marian Zabój pytał kto ponosi koszty związane z wywozem nieczystości z budynku 

socjalnego w Wesołej. 

 

Wójt Stanisław Żelaznowski poinformował, że koszty ponoszą mieszkańcy tego budynku 

oraz gmina, gdyż koszty są bardzo duże. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVIII/278/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 przyjęta 

została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na 

zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVIII/279/2021 w sprawie zmian udzielenia dotacji dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wesołej na zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 

przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze.  

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

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

 

Uchwała Nr XXVIII/280/2021 w sprawie dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. 

Stanisława Biskupa w Nozdrzcu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXVIII/281/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-

Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zakończył 

obrady XXVIII, sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 

 


