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OiSO.0002.30.2020 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXX/2021 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

 

z dnia 6 września 2021 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych.  

Na sesji obecnych było 12 Radnych, nieobecny Radny Piotr Ogrodnik, Radny Stanisław 

Potoczny, Radny Stanisław Dańko (lista obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 8.00 do godziny 8.14. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec – Adrian Skubisz. 

 

Po dokonaniu otwarcia XXIX 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 pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, 

3) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

4) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup sprzętu 

pożarniczego, 

5) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Wara. 

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 Marian Zabój pytał: 

- o zadania inwestycyjne strażnicy w Warze i Izdebkach, 

- o stadion w miejscowości Hłudno. 
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Wójt w odniesieniu do pytań Radnego wyjaśnił, że będą przeprowadzone remonty strażnic w Izdebkach 

garażu i podobnie w Warze. Do pytania o stadion Wójt poinformował o podpisanej umowie  

z wykonawcą. 

 

Przewodniczący poinformował o przybyciu Radnego Stanisława Dańko i oznajmił, że radnych 

biorących udział w obradach jest 13. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXX/299/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 - 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 poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXX/300/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzozowskiego 2021 - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXX/301/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - przyjęta 

została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

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

zakup sprzętu pożarniczego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXX/302/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Wesołej na zakup sprzętu pożarniczego - 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 przyjęcie darowizny udziałów w prawie 

własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Przewodniczący wyjaśnił, że działki stanowią drogę na osiedle Pilasówka, gdzie początkiem 

roku zostały zabezpieczone środki na remont dróg dojazdowych. 

 

Radny Marian Zabój przypomniał o problemie z wytyczeniem drogi dojazdowej do pól  

w Nozdrzcu przez działkę gminną, pomimo wyroku sądu. Radny zaznaczył, że nie jest 

przeciwny pomaganiu mieszkańcom. 

 

Wójt potwierdził, że zostanie wykonana droga dojazdowa na miejscu istniejących płyt. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXX/303/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów 

w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara - przyjęta została 

głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zakończył 

obrady XXX, sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 


