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OiSO.0002.31.2021          

PROTOKÓŁ NR XXXI/2021 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 
 

z dnia 29 października 2021 roku 

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji było 13 Radnych. 

Nieobecni Radny Krzysztof Kurdziel, Radny Zbigniew Szpiech (lista obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 8.00 do godziny 11.15. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz. 

 

Po dokonaniu otwarcia sesji i powitaniu wszystkich zgromadzonych, Przewodniczący 

Rady Gminy Nozdrzec stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad 3. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu nr XXIX/2021 z dnia 21 lipca 

2021 roku, wobec braku uwag protokół przyjęto głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 0.  

 

Po powitaniu Wicestarosty Brzozowskiego – Jacka Adamskiego, Przewodniczący Rady Gminy 

przypomniał sesję styczniową z 2020 roku, na której gościł Wicestarosta Brzozowski Jacek 

Adamski przedstawiając planowane inwestycje na 2021 rok mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nozdrzec.  

 

Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad w punkcie 4. 

Informacje Wicestarosty Brzozowskiego Jacka Adamskiego dotyczące inwestycji drogowych 

wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Nozdrzec. Wniosek przyjęto głosami:  

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

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Szpiech wnioskował o poszerzenie porządku 

obrad o przedstawienie sprawozdania z kontroli funkcjonowania Klubu Senior+ w Izdebkach 

Rudawcu w punkcie 7 a). Wniosek przyjęto głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących  

się – 0.  

 

Sesję realizowano według porządku obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 
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3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 21 lipca 2021 r. 

4. Informacje Wicestarosty Brzozowskiego Jacka Adamskiego dotyczące inwestycji 

drogowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Nozdrzec 

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 6 września 2021 r. 

6. Informacja Wójta o realizacji uchwał. 

7. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

a) sprawozdanie z kontroli funkcjonowania Klubu Senior+ w Izdebkach Rudawcu 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) rozpatrzenia skargi nadziałania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra 

Fredry w Nozdrzcu 
b) zmian w budżecie gminy na rok 2021 

c) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu 

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 

f) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2022” 

g) uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Nozdrzec 
h) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma 

Wiatrowa” w Gminie Nozdrzec 
i) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup sprzętu 

pożarniczego  

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

pożarniczego 

k) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Izdebki 

l) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej 

w miejscowości Izdebki 

m) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości 

położonej w miejscowości Siedliska 

n) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec 

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

własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby 

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

własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła 

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

własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec 

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

własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izdebki 

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zakończenie.      
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Ad 4.  

Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski na wstępie przedstawił informacje o zrealizowanych 

inwestycjach przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nozdrzec tj. budowa chodników  

w miejscowości Wara i Izdebki. działania były możliwe dzięki dobrej współpracy pomiędzy 

samorządem gminy i powiatu oraz zabezpieczeniu środków w budżecie gminy. 

Wicestarosta przekazał informacje o realizowanych pracach przy osuwisku wywołanym 

skutkami powodzi na drodze Barycz – Wesoła 350 m w miejscowości Wesoła oraz 

przebudowie 470 m drogi powiatowej wraz z dwoma przepustami, które całkowicie zostały 

zniszczone w miejscowości Huta Poręby - przy udziale finansowym Lasów Państwowych. 

 

Radni oraz mieszkańcy gminy zostali poinformowani o przyszłych planach inwestycyjnych 

związanych z infrastrukturą drogową na 2022 rok. Plany te dotyczyły 8,600 km przebudowy 

drogi powiatowej Wara - Brzozów i przebudowy barier na serpentynach (szacunkowa wartość 

tego zadania będzie wynosiła ok 8,5 ml). Przebudowy drogi Izdebki – Obarzym na długości 

1km 150 m, gdzie korpus drogi jest zniszczony przez bobry. 

 

Wicestarosta dziękując Wójtowi i Przewodniczącemu Rady za podjęcie inicjatywy budowy 

chodników przekazał informacje o kontynuacji prac przy budowie chodników  

w Izdebkach w kierunku Magierowa 250 m i od Domu Strażaka w kierunku Wary 700 m  

z przebudową przepustu przy strażaku, w Izdebkach Rudawcu 350 m oraz w miejscowości 

Wara 430 m od szkoły do strażaka.  

 

Do kolejnych planowanych inwestycji będą należeć przejścia wyniesione dla pieszych 

połączone z budową 100 m chodnika w miejscowości Wesoła i Hłudno. 

 

Na zakończenie Wicestarosta poinformował zgromadzonych o planach budowy mostu  

w miejscowości Hłudno. 

 

Wójt Stanisław Żelaznowski podziękował Wicestaroście Brzozowskiemu za obecność  

i przedstawienie szczegółowych i ważnych informacji o zrealizowanych i planowanych 

inwestycjach oraz za bardzo dobrą współpracę z powiatem. 

 

Wójt poinformował o planach inwestycyjnych na kolejne lata tj. budowie chodników  

w miejscowości Siedliska – dokończenie brakującego odcinka, Wesoła, Ujazdy i Hłudno. 

 

Wójt złożył podziękowanie dla Powiatu Brzozowskiego za wsparcie finansowe w kwocie  

100 tys., które zostało w większości wykorzystane z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże 

Pożarne. 

 

Radny Krzysztof Zawadzki pytał Wicestarostę Brzozowskiego o remont dalszego ciągu drogi 

w Hucie Poręby. 
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Wicestarosta Brzozowski poinformował, że zostało wykonane 470 m remontu drogi w tym 

przebudowa dwóch całkowicie zniszczonych przepustów oraz zapewnił o dalszej kontynuacji 

remontu po pozyskaniu środków zewnętrznych. 

 

Radna Grażyna Gładysz wnioskowała o: 

- wyznaczenie na skrzyżowaniu w miejscowości Izdebki przejścia dla pieszych, 

- przycięcie świerków na serpentynach aby pełniły funkcje płotków. 

 

Radny Marian Zabój stwierdził, że został pominięty chodnik Nozdrzec – Wesoła. 

 

Wicestarosta poinformował, że wszystkiego w jednym czasie nie można zrealizować, gdy 

zostaną wykonane chodniki w ww. miejscowościach wówczas będą realizowane kolejne. 

 

Radny Stanisław Szpiech zwrócił się do Wicestarosty z prośbą o budowę chodnika  

w miejscowości Hłudno od cmentarza do Domu Strażaka. 

Radny w imieniu mieszkańców podziękował za wyniesione przejście dla pieszych, a zarazem 

prosił o przesunięcie tego przejścia bliżej parkingu. 

 

Wicestarosta poinformował, że przetarg na wykonanie tej inwestycji był już ogłoszony i musi 

zasięgnąć informacji czy jest możliwość wprowadzenia zmian. 

 

Radny Sylwester Bobola pytał czy Izdebki i Obarzym zostaną połączone nakładką asfaltową 

czy istniejące płyty jumbo pozostaną? 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że płyty wykonane były z funduszu dróg popowodziowych, droga 

została poszerzona i tak pozostanie. 

 

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wicestaroście Brzozowskiemu 

za przedstawienie społeczności lokalnej ważnych informacji na temat wykonanych oraz 

planowanych inwestycji infrastruktury drogowej. I ogłosił 10 minutowa przerwę. 

 

Ad 5. 

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący realizował kolejny punkt porządku obrad tj. przyjęcia 

protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 6 września 2021 roku. Wobec braku uwag protokół 

przyjęto głosami: za - 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Ad 6, 7. 

Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił informacje o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach.  

 

Ad 8. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o złożonych przez Wójta, 

Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych Gminy oświadczeniach majątkowych  

za rok 2020, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 



5 
 

Następnie Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych dyrektorów i kierowników jednostek pomocniczych gminy, stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 8a. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

funkcjonowania Klubu Senior+ w Izdebkach Rudawcu. 

 

Ad 9.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Aleksandra Fredry w Nozdrzcu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała o zapoznaniu Radnych 

Gminy o przedmiotowej skardze. Przewodnicząca dodała, że ma nadzieję, iż takie sytuacje nie 

zniechęcą wójta do takich działań w przyszłości. 
 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXI/304/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałania Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu przyjęta została głosami: 

za - 13, 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 wysłania radnym omówiła Skarbnik 

Halina Wandas. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXI/305/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021przyjęta 

została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz 

ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 
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Radny Stanisław Szpiech zgłosił wniosek o zmniejszenie dopłaty do taryfy za dostawę wody  

i odprowadzanie ścieków z Urzędu Gminy dla mieszkańców do 5 zł. Uzasadniając, że dopłaca 

się pewnej grupie mieszkańców, a pozostali mieszkańcy, którzy mają własne wodociągi nikt 

się nimi nie interesuje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że podejmując przedmiotowy projekt uchwały 

nie dotujemy pewnej grupy mieszkańców lecz jednostkę organizacyjną tj. Zakład Gospodarki 

Komunalnej. Większe zaległości mieszkańców spowodują zadłużenie ZGK, co będzie musiało 

być pokryte z budżetu gminy. 

 

W oczekiwaniu na Dyrektora ZGK wójt poinformował o wyremontowanym wodociągu na 

Ujazdach ze środków zewnętrznych w kwocie 2 ml zł oraz o planowanym remoncie  wodociągu 

w Izdebkach w 2022 r.  również ze środków zewnętrznych. 

 

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzania 

ścieków udzielił Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu Jan Bobola. 

 

Radny Stanisław Szpiech po wyjaśnieniach wycofał swój wniosek w sprawie obniżenia dopłaty 

do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

 

Radny Stanisław Potoczny opuścił salę obrad z przyczyn osobistych informując 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXI/306/2021 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody  

i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Nozdrzcu przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 

2022.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 XXXI/307/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2022przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 
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Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2022. 

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 XXXI/308/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2022przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022”. 

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 XXXI/309/2021 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022”przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. 
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 XXXI/310/2021 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec przyjęta została 

głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Farma Wiatrowa” w Gminie Nozdrzec. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 
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Uchwała Nr XXXI/311/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” w Gminie Nozdrzec przyjęta 

została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach 

na zakup sprzętu pożarniczego. 

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 XXXI/312/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Siedliskach na zakup sprzętu pożarniczego przyjęta została głosami: 

za - 12, 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 Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXI/313/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wesołej na zakup sprzętu pożarniczego przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Izdebki. 

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 XXXI/314/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izdebki przyjęta została głosami: 

za - 12, 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 Izdebki 

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 XXXI/315/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa 

własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska. 

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 XXXI/316/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  

w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska przyjęta 

została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie 

własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Marian Zabój pytał czy przyjmowana część będzie wydzielona przez geodetę. 

 

Wójt poinformował, że w przypadkach przyjmowania części nigdy nie było wyznaczeń przez 

geodetę. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXI/317/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów 

w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec przyjęta została 

głosami: 

za - 12, 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 Huta 

Poręby. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 



10 
 

Uchwała Nr XXXI/318/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Huta Poręby przyjęta została głosami: 

za - 12, 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 XXXI/319/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Wesoła przyjęta została głosami: 

za - 12, 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 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXI/320/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Nozdrzec przyjęta została głosami: 

za - 12, 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 

Izdebki. 

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 XXXI/321/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Izdebki przyjęta została głosami: 

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



11 
 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 10. 

Radny Zygmunt Wawczak w sprawie zakupu lub dzierżawy działki na mini stadion dla dzieci 

w miejscowości Wara Górna. Uzasadniając, że w Warze Górnej nie istnieją żadne obiekty dla 

dzieci i młodzieży, a szkolne są oddalone o około 3,5 km. 

 

Radny Marian Zabój zgłosił dwa wnioski: 

- do Wójta Gminy o zakupu urządzeń elektronicznych do głosowania dla Rady Gminy według 

ustawy o samorządzie gminnym 

- do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o sprawdzenie czy przy sprzedaży działki nr 2135  

w miejscowości Nozdrzec nie doszło do niegospodarności mieniem gminy. 

 

Radny Marian Zabój pytał wójta o możliwość wprowadzenia zbierania targowego  

w miejscowości Izdebki przez strażaków lub sportowców. 

 

W odpowiedzi na pytanie Wójt poinformował, że do zbierania opłaty powinien być opracowany 

regulamin bądź uchwała na podstawie, której można by dokonywać takich poborów opłat. 

 

Radna Anna Skórska pytała o przyszłe plany związane z budynkiem szkoły podstawowej  

w Izdebkach na górze i o budynku remizy pod kościołem w Izdebkach. 

 

O budynku szkoły podstawowej w Izdebkach nr 228 Wójt poinformował, że obecnie są po dwa 

oddziały w klasie ósmej i trzeciej, a co do przeznaczenia budynku na inne cele - to temat 

dyskusyjny. W sprawie remizy w Izdebkach Wójt stwierdził, że nie będzie sam podejmował 

decyzji w tym temacie i zaproponował podjęcie dyskusji co z tym budynkiem przez radę 

sołecką w Izdebkach. 

 

Radny Stanisław Szpiech pytał na jakim etapie jest kanalizacja w miejscowości Hłudno. 

 

Wójt poinformował, że wobec braku zgody na przejście przez działkę, projektowanie nie 

zostało ukończone. Wyjściem z sytuacji jest wystąpienie na drogę sądową co będzie kosztowne 

i czasowe. W pierwszej kolejności będą realizowane ukończone projekty tj. w Warze oraz  

w Nozdrzcu. 

 

Radna Anna Skórka pytała o oświetlenie na zakręcie pod szkołą w Izdebkach. 

 

W odpowiedzi Wójt przekazał, że zostanie zamontowany jeden słup z dwiema lampami. 

 

Przy temacie oświetlenia, Wójt przekazał informację o planowanym wykonaniu oświetlenia  

w przyszłym roku tj. odcinek w Siedliskach, Warze Izdebkach, Nozdrzcu i Ujazdach. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku chętnych do zabrania głosu 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała 

Bogusława Wójcik  


