
1 
 

 

OiSO.0002.29.2021          

PROTOKÓŁ NR XXIX/2021 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 
 

z dnia 21 lipca 2021 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji było 12 Radnych. 

Nieobecni Radna Grażyna Gładysz, Radny Zbigniew Szpiech, Radny Marian Zabój (lista 

obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 12.05. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz. 

 

Po dokonaniu otwarcia sesji i powitaniu wszystkich zgromadzonych, Przewodniczący 

Rady Gminy Nozdrzec stwierdził prawomocność obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wniosku Wójta Gminy Nozdrzec – Stanisława 

Żelaznowskiego poszerzenia porządku obrad w punkcie 9 podpunkcie 14) o projekt uchwały 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Wesołej, wniosek przyjęto głosami za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek ws. poszerzenia porządku obrad  

o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli  

w sprawie wykonania drogi z funduszu sołeckiego w miejscowości Siedliska oraz 

przyznawania mieszkań socjalnych w Gminie Nozdrzec w punkcie 3 porządku obrad, 

wniosek przyjęto głosami za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 

 

Sesję realizowano wg porządku po zmianach: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych z kontroli w sprawie 

wykonania drogi z funduszu sołeckiego w miejscowości Siedliska oraz przyznawania 

mieszkań socjalnych w Gminie Nozdrzec. 

4. Przyjęcie protokołu sesji z 5 maja 2021 r. 

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z 18 czerwca 2021 r. 

6. Informacja o realizacji uchwał. 
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7. Informacja Wójta dotycząca bieżącej działalności. 

8. Raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2020. 

a) wystąpienie wójta w sprawie raportu o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2020, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nozdrzec. 

9. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2020 rok. 

a) sprawozdanie Wójta Gminy Nozdrzec z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec oraz 

sprawozdanie finansowe za 2020 rok, 

b) przedstawienie uchwały RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Nozdrzec za 2020 rok, 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Nozdrzec 

za 2020 rok, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2020, 

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 

Nozdrzec za 2020 rok, 

f) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Nozdrzec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2020 rok, 

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Nozdrzec oraz inne podmioty, określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

od dnia 1 września 2021 roku r., 

3) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Nozdrzec, 

4) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 2021/2022, 

5) udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych 

prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej 

dotacji, 

6) projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

7) uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – 

ETAP I, 

8) uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”, 

9) przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji 

Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody 

do naszego życia, 

10) udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na remont strażnicy, 

11) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Nozdrzec, 

12) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec, 

13) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wara, 

14) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej  

w Wesołej 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie. 
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Ad 3. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z przeprowadzonych kontroli  

w sprawie wykonania drogi z funduszu sołeckiego w miejscowości Siedliska oraz 

przyznawania mieszkań socjalnych w Gminie Nozdrzec. 

 

Ad 4, 5. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu sesji z dnia 5 maja 2021 roku, 

wobec braku uwag i wniosków protokół przyjęto jednomyślnie głosami za – 12, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Następnie Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia  

18 czerwca 2021 roku, wobec braku uwag i wniosków protokół przyjęto jednomyślnie 

głosami za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Ad 6, 7. 

Wójt Gminy Nozdrzec - Stanisław Żelaznowski przedstawił: 

 informację o realizacji uchwał XXVII i XXVIII sesji oraz 

 informację o pracy w okresie międzysesyjnym tj. o wydanych zarządzeniach  

i podjętych najistotniejszych decyzjach od 5 maja br. 

 

Wójt odpowiedział na zgłoszone wnioski XXVII sesji; 

 

Radny Stanisław Szpiech proponował włączenie do odwodu Nozdrzca klas I-III  

z Siedlisk i pozostawienie jednego etatu dyrektora szkoły z Nozdrzca. 

 

Wójt poinformował, że zadanie jest bardzo trudne do realizacji, a nawet niemożliwe ze 

względu na dużą odległość szkół. 

 

Radny Krzysztof Zawadzki wnioskował o wykonywanie remontu czy też nakładek 

asfaltowych w okresie letnim, a nie w grudniu. 

 

Wójt wyjaśnił, że ubiegłoroczne wykonanie nakładek było finansowane ze środków 

popowodziowych, które zostały przyznane późną jesienią, a musiały być wykorzystane do 

końca roku. 

 

Radny Marian Zabój poddał propozycję wybudowania altany po drugiej stronie kładki od 

strony Siedlisk. 

 

Brak działek należących do Gminy Nozdrzec. 

 

Radny Zbigniew Szpiech wnioskował o zakup systemu do głosowania, który jest 

obowiązkiem ustawowym. 

 

Wójt poinformował o braku środków finansowych na ten cel w budżecie na rok 2021,  

a w przyszłości temat jest do rozważenia. 

 

Radny Piotr Ogrodnik wnioskował o przeprowadzenie naprawy rynien deszczowych 

będących elementem pokrycia dachu na budynku Domu Strażaka Izdebki Rudawiec, który 
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również pełni funkcję Klubu Seniora. Naprawa ta miała zostać przeprowadzona podczas prac 

przygotowawczych obiektu klubu, niestety do tej pory nie zostało to zrealizowane. 

 

Wójt wyjaśnił, że wymiana rynien nie była powiązana bezpośrednio z organizacją Klubu 

Senior+ w Izdebkach Rudawcu, które było zadaniem dodatkowym z budżetu gminy. 

Opóźnienie realizacji zadania wynikło z braku czasu wykonawcy - wykonanie nastąpi w br. 

 

Ad 8.  

Wójt Gminy Nozdrzec - Stanisław Żelaznowski szczegółowo omówił raport o stanie Gminy 

Nozdrzec za rok 2020. Dokument ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowany 

został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nozdrzec oraz przesłany Radnym. 

 

Przewodniczący Rady – Adrian Skubisz poinformował o zamieszczonej informacji dla 

mieszkańców Gminy Nozdrzec o możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy 

Nozdrzec za rok 2020. Na dzień poprzedzający sesję nie wpłyną żaden wniosek od 

mieszkańców co do udziału w debacie.  

 

W dyskusji nad raportem o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2020, głos zabrali;  

 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec podkreślił, że sytuacja epidemiologiczna odbiła się 

nie tylko w sferze życia społecznego, ale również w funkcjonowaniu samorządów. Epidemia, 

a zwłaszcza jej rozwój w 2020 roku stanowił test na umiejętności zarządcze dla samorządów. 

Oceniając wszystkie podejmowane decyzje oraz realizowane działania, należy przyznać, że 

ten test na terenie Gminy Nozdrzec został zdany, z oceną pozytywną. 

 

Najważniejszą determinacją w rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 

społeczeństwa są inwestycje – są one powszechnym czynnikiem stymulującym rozwój 

lokalny. Należy zauważyć, że w roku 2020 w porównaniu do lat 2018-2019 został osiągnięty 

najwyższy wskaźnik udziału wydatków ogółem. To niepodważalny fakt, który stanowi  

o systematycznym i przyspieszającym procesie rozwoju gminy. Zatem należy podkreślić tutaj 

istotę przeprowadzonych działań inwestycyjnych, ale również liczne doposażenia Jednostek 

Organizacyjnych, co w sumie wywiera pozytywny wpływ na stan Gminy. 

 

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

gdzie można zauważyć spadek. Niestety jest to obszar, który ucierpiał głównie ze względu na 

sytuację epidemiologiczną. 

 

W porównaniu z rokiem 2019 można zauważyć wzrost udziału środków europejskich  

w wydatkach ogółem. Warto tutaj podkreślić umiejętność pozyskiwania środków 

zewnętrznych, które stanowią dodatkowe źródło zasilenia finansowego. 

 

Na stan JST wpływa również poziom zadłużenia. Również nasz samorząd jak każdy inny 

posiada zobowiązania finansowe. W 2020 roku raty spłat kredytów relacji do dochodów były 

wyższe niż np. w 2019 roku. Dzięki odpowiedniej polityce finansowej możemy cieszyć się  

z elastycznego budżetu oraz zadowalającej płynności finansowej co umożliwia podejmowanie 

co raz to nowych kierunków rozwoju naszej gminy.  

  

Wiceprzewodniczący Rady – Stanisław Potoczny wyraził zadowolenie, że gmina się rozwija, 

że zmniejsza się zadłużenie oraz pozyskiwane są środki zewnętrzne. Bardzo dobrze są 



5 
 

doposażone ochotnicze straże pożarne, gdzie w poprzednich latach nie było możliwości 

pozyskania na ten cel środków finansowych. 

 

Wiceprzewodniczący stwierdził, że są zaniedbania w drogach i należy iść w tym kierunku. 

Ważne są szkoły mimo, że pochłaniają duże nakłady finansowe z budżetu gminy - ale gdy 

polikwidujemy szkoły to nie mamy po co chodników budować. 

Radny Krzysztof Kurdziel poinformował o dyskusji nad raportem na wspólnym posiedzeniu 

stałych Komisji Rady Gminy Nozdrzec. Radny również stwierdził, że gmina idzie w dobrym 

kierunku, ale należałoby zwrócić uwagę na promocję gminy i jej estetykę – chodzi  

o przystanki w naszej gminie oraz poprawa w komunikacji z Rzeszowem. 

Radny Stanisław Szpiech stwierdził, że dużo się dzieje, ale należy zwrócić uwagę na 

porządek, który wpływa w dużej mierze na wizerunek gminy oraz bezpieczeństwo 

mieszkańców poprzez zwiększenie kontroli Policji. W związku z pozyskiwanymi środkami 

finansowymi Radny prosił o równy podział tych środków na wszystkie miejscowości.  

Z uwagi na brak chętnych do dyskusji, debatę nad raportem zakończono.  

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Uchwała Nr XXIX/282/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy 

Nozdrzec – przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 9. 

Radni otrzymali komplet materiałów sprawozdawczych, tj.; 

- sprawozdanie finansowe, 

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2020 rok,  

- informację o stanie mienia Gminy Nozdrzec oraz  

W terminie umożliwiającym szczegółowe zapoznanie się z nimi przed analizą ich treści na 

posiedzeniach komisji.  

 

Skarbnik Gminy Halina Wandas, omówiła najistotniejsze zagadnienia sprawozdania 

finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego. 

 

Następnie Skarbnik Halina Wandas odczytała Uchwałę Nr 11/35/2021 z 27 maja 2021 r.) 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Nozdrzec z wykonania budżetu za 2020 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Szpiech przedstawił; 
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1. Opinię Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

zawartą w protokole z dnia 18 czerwca 2021 roku, 

2. Uchwałę Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej z 18 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku 

udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Nozdrzec za rok 2020. 

 

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili wniosków. Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni 

otrzymali projekt stosownej uchwały wraz z materiałami na sesję. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/283/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2020 - przyjęta została 

głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił;  

- wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2020 z tytułu 

wykonania budżetu,  

- Uchwałę Nr 1/46/2021 z dnia 21 czerwca 2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2020 rok. 

 

Następnie procedowaniu poddano projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Nozdrzec za rok 2020. Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt 

stosownej uchwały wraz z materiałami na sesję.  

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/284/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 

2020 - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał list gratulacyjny dla Wójta Gminy Nozdrzec z tytułu 

uzyskanego wotum zaufania, absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Wójt Stanisław Żelaznowski podziękował za udzielenie absolutorium oraz za 

współpracę ze strony Rady Gminy. Wójt przekazał podziękowanie wszystkim 

pracownikom Urzędu Gminy oraz zaakcentował, że nadal będzie realizował wszelkie 

działania na rzecz rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady – Adrian Skubisz przystąpił do realizacji projektów 

uchwał. 

 

Radny Stanisław Potoczny po zawiadomieniu Przewodniczącego Rady, opuścił obrady  

z przyczyn osobistych. 
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Ad 10. 

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

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

Zmiany w projekcie, które zaistniały od momentu przekazania Radnym omówiła Skarbnik 

Gminy – Halina Wandas. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/285/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 - przyjęta 

została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz inne podmioty, określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku r. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/286/2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz inne podmioty, określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku r. 

 - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 
Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/287/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Nozdrzec - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 
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Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na 

rok szkolny 2021/2022. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 
Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała Nr XXIX/288/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 2021/2022 - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania udzielonej dotacji. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 
Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/289/2021 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 

inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/290/2021 w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków dotacji - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP I. 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Radny Krzysztof Zawadzki zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany w § 3 ust. 1 pkt 25) 

odnoszący się do § 24 o brzmieniu:  

„1. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów 

oznaczonych symbolami: 1U i 6UGH, w wysokości 1%”.  

Wnioskowane zmiany miały polegać na usunięciu ust. 2 i tym samym z ust. 1 usunięcia 

wyrażenia - z zastrzeżeniem ust. 2.  

Radny wniosek uzasadnił tym, że inni przedsiębiorcy nie mają ulg, a środki finansowe  

z tego tytułu będą mogły być przeznaczone np. na szkoły. 

 

Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały udzielił pracownik merytoryczny informując, iż ust. 2 

mówi o jednorazowej opłacie (rencie planistycznej) nakładanej przez Wójta Gminy  

w przypadku zbycia nieruchomości, ustalanej na podstawie aktu notarialnego stanowiącej 

dochód własny gminy. Nie podjęcie przez Radę Gminy ww. projektu uchwały spowoduje, że  

po upływie 5 lat od ogłoszenia Uchwały Nr XII/153/20216 z dnia 27 października 2016 r.  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, który mija w tym roku przestanie 

obowiązywać i właściciel nieruchomości sprzedając ją nie poniesie żadnych kosztów. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Krzysztofa 

Zawadzkiego w sprawie wprowadzenia zmiany w § 3 ust. 1 pkt 25) odnoszący się do § 24  

o brzmieniu:  

„1. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów 

oznaczonych symbolami: 1U i 6UGH, w wysokości 1%”, poprzez usunięcie ust. 2 i tym 

samym z ust. 1 usunięcia wyrażenia - z zastrzeżeniem ust. 2.  

Wniosek został odrzucony głosami: za- 1, przeciw – 5, wstrzymujących się – 5. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania na projektem 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XXIX/291/2021 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP I - przyjęta została głosami; 

za – 6, przeciw – 1, wstrzymujących się – 4. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wołodź 4”. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/292/2021 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” - przyjęta została głosami; 

za – 10, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. 

Przywracanie przyrody do naszego życia. 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 
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Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała Nr XXIX/293/2021 w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz 

bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia - przyjęta została 

głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na 

remont strażnicy. 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/294/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży 

Pożarnej w Warze na remont strażnicy - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w 

miejscowości Nozdrzec. 
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/295/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

położonych w miejscowości Nozdrzec - przyjęta została głosami; 

za – 11, 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 zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/296/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Nozdrzec - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

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

nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wara. 
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Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/297/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych  

w miejscowości Wara - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej  

św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wesołej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały 

w późniejszym terminie.  

 

Wobec braku wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXIX/298/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-

Katolickiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wesołej - przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 11. 

W sprawach różnych Przewodniczący poinformował radnych o przekazanej informacji  

w sprawie wsparcia Fundacji Moc Pomocy, która zbiera środki dla osoby samorządowca. 

 

Sekretarz – Agnieszka Baran odniosła się do przedstawionego protokołu z przeprowadzonej 

kontroli przyznawania mieszkań socjalnych w Gminie Nozdrzec. 

 

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

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 


