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RAPORT O STANIE GMINY NOZDRZEC 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym przedstawiam raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2020. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów 
gminy oraz jej sytuację finansową w 2021 r., a także realizację polityk, programów, 
strategii i uchwał rady gminy. 

Dane ogólne i demograficzne 

Na terenie Gminy Nozdrzec przebywa 7932 osób. Jest to o 94 osób mniej, 
niż w roku poprzednim.  

Zestawienie liczby ludności w poszczególnych miejscowościach w 2021 r.: 

Miejscowość Liczba mieszkańców – 
pobyt stały 

HŁUDNO 868 
HUTA PORĘBY 173 
IZDEBKI 2514 
NOZDRZEC 1295 
SIEDLISKA 383 
WARA 1157 
WESOŁA 1532 
WOŁODŹ 11 
RAZEM: 7932 

 

Zestawienie ilościowe urodzeń w miejscowościach Gminy Nozdrzec w 2021 r.: 
Miejscowość Liczba urodzeń 

HŁUDNO 7 
HUTA PORĘBY 1 
IZDEBKI 16 

NOZDRZEC 8 
SIEDLISKA 3 
WARA 9  
WESOŁA 10 

WOŁODŹ 0 
RAZEM: 54 

 
W 2021 roku urodziło się o 29 dzieci mniej niż w roku 2021. 
 
Zestawienie ilościowe zgonów w miejscowościach Gminy Nozdrzec w 2020 r.: 

Miejscowość Liczba zgonów 

HŁUDNO 9 
HUTA PORĘBY 1 
IZDEBKI 42 
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NOZDRZEC 14 
SIEDLISKA 8 
WARA 9 
WESOŁA 35 

WOŁODŹ 0 
RAZEM: 118 

 

Nasza gmina zanotowała ubytek naturalny, wynoszący 64 osoby, na który wpływ 
miała liczba zgonów przewyższająca liczbę urodzeń. Liczba osób, które zmarły 
w 20201roku wyniosła 118, czyli o 6 więcej niż w roku poprzednim. Związek małżeński 
zawarło 87 osób zameldowanych na terenie gminy, a 8 osób uzyskało rozwód. 

Strategia Gminy Nozdrzec 

W Gminie Nozdrzec obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024 
przyjęta w czerwcu 2016 r., składająca się z następujących elementów: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024 - Diagnoza ilościowa sytuacji 
społeczno-gospodarczej Gminy Nozdrzec. 

2. Strategia Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024 - Diagnoza jakościowa 
sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Nozdrzec, wraz z Raportem z wynikami 
badań przeprowadzonych wśród mieszkańców. 

3. Strategia Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024. 
4. Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Nozdrzec do roku 2024. 
 
Cele strategiczne zostały opracowane w trzech głównych obszarach funkcjonowania: 
Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 

1. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy. 
Obszar: Potencjały i zasoby gminy. 

2. Dobrze rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna dostosowana 
do potrzeb mieszkańców gminy. 

3. Zrównoważony ład przestrzenny/uporządkowana przestrzeń. 
4. Czyste środowisko naturalne. 
5. Zachowane zasoby dziedzictwa kulturowego. 
6. Rozwój kapitału społecznego. 

Obszar: Gospodarka i promocja gminy. 

7. Wzrost potencjału gospodarczego gminy. 

Zadania, jakie zrealizowano w ramach celów operacyjnych, wynikających ze wskazanych 
wyżej obszarów, to:  

Ad 1: 

 Zwiększanie dostępu do usług społecznych w zakresie pomocy prawnej, 
 Wspieranie działań związanych z profilaktyką zdrowia, 
 Wspieranie działań społecznych organizacji pozarządowych – OSP, KGW, LKS i 

kościelnych osób prawnych. 

Ad 2: 

 Uzupełnianie i unowocześnianie oświetlenia ulicznego, 
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 Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody, 
 Budowa placów zabaw dla dzieci, 
 Zapewnianie mieszkań socjalnych, 
 Przebudowa i remonty dróg dojazdowych do pól. 

Ad 3: 

 Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 Przygotowywanie ogólnodostępnych miejsc rekreacji (np. siłownie na świeżym 

powietrzu, mała architektura). 

Ad 4  

 Działalność na rzecz poprawy stopnia segregacji odpadów komunalnych, 
 Realizacja Programu „Czyste powietrze”. 

Ad 5:  

 Promowanie dziedzictwa kulturowego, 
 Wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, kapel ludowych. 

Ad 6:  

 Zapewnianie wysokiej gotowości bojowej jednostek OSP, 
 Doposażanie w nowoczesny sprzęt jednostek OSP, 
 Działania w kierunku reintegracji społecznej klientów pomocy społecznej, 
 Modernizowanie i wyposażanie w nowoczesny sprzęt bazy edukacyjnej. 

Ad 7:  

 Realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. 
 

Gospodarka finansowa Gminy Nozdrzec w 2021 roku 
 
Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XXVI sesji w dniu 16 marca 2021 r. 

Uchwałą Nr XXVI/251/2021 budżet gminy wynosił: 

- plan po stronie dochodów   40 117 469,28 zł, 
- plan po stronie wydatków   41 432 554,14zł. 

Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 31 grudnia 2021 roku  budżet 
gminy wynosił: 

- po stronie planowanych dochodów 57 351 780,45 zł, 
- po stronie planowanych wydatków  60 505 545,93 zł. 

Budżet gminy został uchwalony  z deficytem w wysokości 1 315 084,86 zł. Źródłem 

pokrycia planowanego deficytu był kredyt bankowy w wysokości 219 369,67 zł, wolne 

środki w kwocie 499 650,19 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 596 065,00 zł. Ponadto w budżecie 

zaplanowano rozchody w kwocie 568 500,00 zł na spłatę zaciągniętych wcześniej 

kredytów bankowych. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów był kredyt bankowy 

w wysokości 568 500,00 zł. 

W ciągu roku dokonano spłaty 4 rat kredytów w łącznej kwocie 568 500,00 zł (zgodnie 
z podpisanymi umowami kredytowymi ). Na dzień 31 grudnia 2021 r. do spłaty 
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pozostało 1 776 820,00 zł kredytów długoterminowych. Ostatecznie wykonanie budżetu 
gminy na koniec roku wyniosło: 

- po stronie dochodów: 57 902 030,28 zł, 
- po stronie wydatków: 41 915 813,82 zł. 

 
Realizacja dochodów 

Dochody budżetowe na rok 2021 zostały wykonane w wysokości 57 902 030,28 
zł tj. 100,96% planu. 

Zauważyć należy bardzo dobre wykonanie dochodów z realizowanych przez 
urzędy skarbowe z podatków od spadków i darowizn 157,50% oraz podatku od 
czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 134,66%. 

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 77,67%. 

Udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez 
Ministerstwo Finansów wykonano w 97,12%, a podatek dochodowy od osób prawnych 
realizowanych przez urzędy skarbowe został wykonany w 106,41%. 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
Uzyskano dochody w kwocie 5.979.013,95 zł, co stanowi 106,94% planu z następujących 
tytułów: 
Od osób prawnych: 

- podatek od nieruchomości – 473.712,73 zł, 
- podatek rolny – 19.919,40 zł, 
- podatek leśny – 105.635,00 zł, 
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 

92,80 zł, 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 212,00 zł, 

Od osób fizycznych: 

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego 
w formie karty podatkowej – 630,00 zł, 

- podatek od nieruchomości – 495.575,33 zł, 
- podatek rolny – 509.822,12 zł, 
- podatek leśny – 55.027,56 zł, 
- podatek od środków transportowych – 129.768,09 zł, 
- podatek od spadków i darowizn – 32.196,95 zł, 
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 210.263,40 zł, 
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 

5.241,19 zł, 
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.017,72 zł. 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw: 

- wpływy z opłaty skarbowej – 24.971,00 zł, 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.529,00 zł, 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.801,01 zł, 
- wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza – 51,00 zł. 
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Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie 
3 786 671,17 zł, co stanowi 108,12% planu, w tym: 

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 780 303,00 zł, 
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 6 368,17 zł. 

Dotacja celowa – zwrot części w ramach funduszu sołeckiego – 50.386,22 zł. 
 

Z tytułu dochodów podatkowych wystąpiły zaległości w wysokości 76 317,16 zł. Od 

 zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 14 965,00 zł. W celu poprawy ściągalności 

podatków wystawiono 269 upomnień na kwotę 62 321,53 zł. Wystawiono 44 tytułów 

wykonawczych do komornika na kwotę 14 424,50 zł. Wydano 10 decyzji 

umorzeniowych na kwotę 12 363,00 zł. 

Z tytułu dochodów opłaty za śmieci wystąpiły zaległości w wysokości 46 640,85 
zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 4 838,00 zł. W celu poprawy 
ściągalności opłat wystawiono 419 upomnień na kwotę 113 425,47 zł. Wystawiono 11 
tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 5 400,20 zł. Wydano 1 decyzje 
umorzeniowe na kwotę 332,89 zł. 
 

Administracja publiczna 

Uzyskano dochody w kwocie 89.904,59 zł, co stanowi 80,95% planu z tytułów: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (w zakresie USC, obronności, 
ewidencji działalności gospodarczej) – 66.629,79 zł, 

- dochody należne gminie w wysokości 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych 
– 24,80 zł, 

- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku 
dochodowego od wynagrodzeń – 626,00 zł, 

- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie na przeprowadzenie 
Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 22.509,00 zł, 
 

Wydatki na  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 212 167,11 zł z tego: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych  191 773,93  zł. 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4 650,78 zł. 

- pozostałe wydatki zakupy druków i materiałów biurowych 1 757,36 zł 

- zwrot dotacji i odsetek  13 985,04 zł 

Wydatki na radę gminy – 96 117,01 zł 

- diety dla radnych, ryczałty dla przewodniczącego rady i jego zastępcy 95 692,00 zł.  

- wydatki na zakupy 425,01 zł 

 

Na działalność urzędu gminy wydatkowano 3 440 995,85 zł, a zawierają się w tym 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników administracyjnych, 
pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych  w ramach 
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robót  interwencyjnych i publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzozowie oraz umowy zlecenia (2 591 728,05 zł). 

Pozostałe wydatki obejmują między innymi: zakup materiałów biurowych, materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek i ksero, środków czystości, , sprzętu biurowego 
i akcesoriów komputerowych, części zamiennych do samochodów służbowych (w tym 
opon), publikacji, materiałów budowlanych, paliwa  do samochodów osobowych 
i dostawczego (223 390,89 zł), zakup usług: serwisy drukarek i kopiarek, ogłoszenia 
prasowe i prenumerata czasopism, przeglądy techniczne budynków ( kominiarski, 
klimatyzacji), przeglądy techniczne samochodów, usługi monitoringu, legalizacja gaśnic, 
wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usługi i asysty informatyczne, 
licencje i programy, dostęp do serwisów LEX, GEO.pl usługi naprawy samochodów 
i sprzętu, opłaty pocztowe i koszty obsługi prawnej (296 356,21 zł), ubezpieczenia, 
koszty postępowań inne opłaty: 37 767,08 zł. Za 90 000,00 zł zakupiono ciągnik rolniczy. 

Na spis powszechny ludności i mieszkań wydatkowano kwotę 24 143,00 zł. Na promocję 
gminy Nozdrzec wydatkowano 12 678,84 zł. 

Wypłacono diety dla sołtysów w kwocie 43 200,00 zł. Z tytułu inkasa podatków sołtysom 
wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (27 004,85 zł). 

Gmina Nozdrzec należy do stowarzyszeń i związków gmin i tego tytułu: poniesiono 
koszty składek: 

- do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego: 20 065,00 zł, 

- do Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”:9 595,20 zł, 

- do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki: 4 143,00 zł. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 506 730,66 zł 
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do 

oczyszczanych  ścieków – 87 587,84 zł. 
Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów 
komunalnych od mieszkańców wynoszą – 884 993,26 zł, z tego: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych – 61 104,07 zł, 

- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa opłat w formie wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjnego – 32 370,01 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12550,26 zł, 
- koszty wywozu śmieci w ramach systemu – 784 293,56 zł. 
- zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci – 5 675,36 zł, 

 
Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym wyniosły 202 238,45 zł, w tym: 

- za energię elektryczną – 117 585,41 zł, 
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 84 653,04 zł do sprawdzenia. 

Zakupiono koparko-ładowarkę za 102 000,00 zł oraz samochód IVECO za 40 590,00 zł. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY NOZDRZEC 

1. Urząd Gminy Nozdrzec, 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny, 
4. Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, 
5. Zakład Gospodarki Komunalnej, 
6. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 
7. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, 
8. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu,  
9. Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 
10. Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 
11. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 
12. Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu 

 

URZĄD GMINY NOZDRZEC 

Zatrudnienie 

Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski – zatrudniony na podstawie wyboru.  

Sekretarz – Agnieszka Baran – umowa o pracę. 

Skarbnik Gminy Nozdrzec Halina Wandas – zatrudniona na podstawie powołania. 

W urzędzie w 2021 r. funkcjonowały następujące referaty i stanowiska: 

1. Wo jt Gminy, 
2. Zastępca Wo jta (1/8 etatu) 
3. Sekretarz Gminy, 
4. Skarbnik Gminy, 
5. Referat Finanso w, w skład kto rego wchodzą: 

a) kierownik referatu – Skarbnik Gminy, 
b) stanowisko ds. podatko w i opłat lokalnych (2 osoby), 
c) stanowisko ds. księgowos ci budz etowej – wydatki, 
d) stanowisko ds. księgowos ci budz etowej – dochody, 
e) stanowisko ds. wynagrodzen  i rozliczen , 
f) stanowisko ds. rozliczeń i księgowości; 
g) stanowisko ds. obsługi kasowej, 
h) stanowisko ds. rachunkowos ci podatkowej, 
i) stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich kierowany przez Sekretarza Gminy, 
w skład kto rego wchodzą: 
a) stanowisko ds. ewidencji ludnos ci, 
b) stanowisko ds. obsługi rady gminy, 
c) stanowisko ds. obsługi sekretariatu, 
d) stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i OSP, 
e) stanowisko ds. informatycznych, Administrator Systemu Informatycznego; 
f) stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum zakładowego i zaopatrzenia 

7. Referat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony S rodowiska i Rolnictwa, 
w skład kto rego wchodzą: 
a) kierownik referatu – inwestycje, drogownictwo, 
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b) stanowisko ds. pozyskiwania dofinansowania ze s rodko w krajowych i z UE 
(2 osoby), 

c) stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki 
lokalowej, 

d) stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami, 
e) stanowisko ds. ochrony s rodowiska i gospodarki wodnej, 
f) stanowisko ds. inwestycji, remonto w i zamo wien  publicznych, 

8. Kierownik USC, 
a) Zastępca Kierownika USC, 

9. Stanowisko ds. kadr, spraw socjalnych, bhp, 
10. Stanowisko ds. działalnos ci gospodarczej i wydawania zezwolen  na sprzedaz   

napojo w alkoholowych, Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 

Ponadto: 

 obsługa: 17 osób, 
 kierowcy: 2 osoby, 
 gajowy: 1 osoba, 
 kierowcy OSP: 12 osób, 
 przewoźnicy promowi – 2 osoby. 

Pracownicy urzędu w 2021 roku wzięli udział w 33 szkoleniach, kto rych koszt 
wynio sł 14 283,22 zł, ponadto uczestniczyli w bezpłatnych konferencjach i seminariach. 

W ramach wspo łpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie zatrudniono lub 
przyjęto na staz  12 oso b. 

Tabela: Formy zatrudnienia i kwoty refundacji z PUP. 

Lp. Forma organizowanych 
prac w 2021 roku 

Ilość 
zatrudnionych 
osób 

Uzyskana 
kwota 
refundacji 

Środki własne 
na 
utrzymanie 
pracowników 

1. Prace interwencyjne  1 5 343,00  9 726,12 

2. Roboty publiczne 7 78 153,03 32 980,16 

3. Staż 4 0,00 0,00 

Razem 12 83 496,03 42 706,28 
 

W 2021 na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników 
administracyjnych, pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach 
robót interwencyjnych i publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzozowie oraz umowy zlecenia przeznaczono 3 055 007,15 zł. Wynagrodzenia 
brutto pracowników administracyjnych wyniosły 2 821 274,18 zł. W 2021 roku 
wypłacono ponadto odprawy emerytalne w wysokości 40 350,00 zł, obligatoryjne 
gratyfikacje jubileuszowe: 24 656,40 zł oraz ekwiwalenty urlopowe w wysokości 
10 904,38 zł. 
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Działalność urzędu w 2021 roku 

Rolnictwo 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych gmina otrzymała dotację na inwestycje w kwocie 
75.000,00, która została przeznaczona na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Pozostała działalność uzyskano kwotę 850 385,18zł tj. 174,34% planowanego dochodu który 
wynosił 487.765,86 zł (w tym: dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
wykonane w kwocie 633.787,85 zł do planu 263.441,51zł czyli w wysokości 240,58% oraz 
dochody bieżące w kwocie 216.597,33 zł do planu 224.324,35 zł, czyli w wysokości 96,56%, do 
których zalicza się dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych (zadanie zlecone), która stanowi 100% planu oraz dochody z tytułu 
czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 17.240,46 zł co stanowi 68,96% planu. 
 

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej z tyt. 2% odpisu od podatku rolnego 10 682,17 

zł. 

- wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym 195 416,03 zł, 

- zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania zwrotu podatku akcyzowego 
3 908,32 zł. 

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na wykonanie kompletnej dokumentacji sieci 
kanalizacyjnej w Nozdrzcu 46 444,80 zł oraz dokonano modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w miejscowości  Izdebki, Nozdrzec i Wesoła w wysokości 150 122,37 zł. 

Zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych 

W 2021 roku uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego określono maksymalną 

powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych. Dla naszej gminy ustalono na uprawę 

maku 0 ha, natomiast na uprawę konopi określono obszar 120 ha. Wydano 1 decyzję 

zezwalającą na ich uprawę. 

Akcja „100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” 

W czerwcu 2021 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego ponownie 

poinformował wszystkie jednostki samorządu terytorialnego o planowanej akcji 

sadzenia drzew miododajnych i utworzenia w każdej gminie i powiecie województwa 

podkarpackiego żywych pomników upamiętniających 100-lecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Dodatkowo akcja ma wpłynąć na poprawę 

bioróżnorodności i sytuację podkarpackiego pszczelarstwa.  

Gmina Nozdrzec złożyła deklarację przystąpienia do akcji. W 2021 roku otrzymaliśmy 

30 drzew i 20 krzewów, które zostały posadzone w miejscowości Hłudno, Izdebki, 

Nozdrzec i Wara. Sadzenie drzew odbyło się 21 października 2021 roku.  

Łowiectwo  

Gmina uzgadnia z kołami łowieckimi, które dzierżawią swoje obwody na jej 

terenie, roczne plany łowieckie. Jeden egzemplarz takiego planu jest przekazywany do 

gminy. Ponadto koła łowieckie informują o terminach i miejscach polowań zbiorowych 

oraz o miejscu wyłożenia książek pobytu myśliwych. Koła łowieckie przekazują również 

informacje, do kogo należy zgłaszać szkody łowieckie. Gmina udostępnia również druki 

zgłoszeń szkód łowieckich.  
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Szkody łowieckie 

Na terenie gminy obwody dzierżawi 4 koła łowieckie: 

 Koło Łowieckie DZIK w Przemyślu, 

 Koło Łowieckie JELEŃ w Brzozowie, 

 Koło Łowieckie OSTOJA w Brzozowie, 

 Koło Łowieckie SZARAK w Błażowej. 

Gmina wydaje druki zgłoszeń szkody łowieckiej i udziela informacji, do jakiego koła 
łowieckiego należy taką szkodę zgłosić. 

Szkody łowieckie powstałe w pobliżu zabudowań zgłasza się do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Potwierdzanie oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

Osoby, które zamierzały zakupić, zarówno od osoby fizycznej, jak i z zasobu 

Skarbu Państwa, działkę o powierzchni powyżej 1 ha zgodnie z ustawą o kształtowaniu 

ustroju rolnego muszą przedłożyć u notariusza oświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, wielkości tego gospodarstwa oraz informację o dacie jego 

przyjęcia. 

Potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu następuje na podstawie karty 

gospodarstwa, aktu notarialnego lub w razie jego braku - przez stronę na podstawie 

ksiąg wieczystych. W 2021 roku potwierdzono 3 takie oświadczenia. 

Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym do KRUS i do pracowniczego stażu 

pracy 

W celu zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą urząd gminy 

powinien wystawić zaświadczenie. Urząd nie prowadzi takich rejestrów i pracę 

w gospodarstwie każdy, kto w nim pracował, może potwierdzić, składając oświadczenie 

potwierdzone zeznaniami co najmniej 2 świadków.  

Każda z osób składających oświadczenie musi udokumentować istnienie tego 

gospodarstwa poprzez przedstawienie ze starostwa powiatowego – wydziału geodezji 

zaświadczenia o posiadaniu przez rodziców tego gospodarstwa w danym okresie oraz 

o wielkości tego gospodarstwa. W 2021 roku zostało potwierdzonych 48 oświadczeń 

i  zeznań świadków. 

Gospodarka nieruchomościami i mieniem komunalnym Gminy Nozdrzec 

Zestawienie gruntów będących własnością i współwłasnością Gminy Nozdrzec 
według klasyfikacji rodzajowej: 

Rodzaj gruntu Wartość (zł) Powierzchnia (ha) 

Użytki rolne 681 446,16 104,79 

Drogi 6 809 735,06 130,45 
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Grunty zabudowane 180 844,10 13,68 

Grunty leśne  1 852 615,41 82,30 

Tereny różne 52 386,15 6,58 

Tereny zajęte przez wodę 14.253,80 1,58 

Nieużytki 10.058,09 1,01 

Razem 9 601 338,77 340,39 

 

W 2021 roku dokonano: 

 sprzedaży: 

- gruntów rolnych o pow. 8,62 ha, na kwotę 62 844,45 zł, 

- lasów o pow. 1,93 ha, na kwotę 23 780,39 zł, 

- nieruchomości zabudowanych o pow. 0,74 ha, na kwotę 53 572,28 zł, 

- terenów innych niż lasy i rolne o pow. 3,45 ha, na kwotę 51 081,41 zł, 

- nieużytków o pow. 0,04 ha o wartości 1 391,88 zł. 

Wartość gruntów sprzedanych: 192 670,41 zł. 

 nieodpłatnego nabycia  

- gruntów rolnych o pow. 3,21 ha o wartości 12 505,00 zł 

- dróg o pow. 0,32 ha o wartości 1 760,00 zł 

- lasów o pow. 4,32 ha o wartości 14 075,00 zł 

 zakupu działki pod przepompownię o pow. 0,01 ha o wartości 895,00 zł 

Wartość gruntów nabytych: 29 235,00 zł 

1. Zestawienie gruntów według formy użytkowania w ha: 
Lp. Sposób użytkowania Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2021 

Różnica 

1 Oddany w trwały zarząd 8,43 8,43 0 

2 Dzierżawa 50,50 45,21 -5,29 

3 Oddane w użyczenie 7,25 7,59 0,34 

 Razem 66,18 61,23 -4.95 

Wierzytelności: 
 

Lp.  

Tytuł prawny 

Wartość na 

31.12.2020 

Wartość na 

31.12.2021 

1. Dzierżawa składników majątkowych 11 232,89 12.156,56 

 Razem 11 232,89 12 156,56 
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Posiadanie  
 

Gmina włada gruntami (drogi dojazdowe) na zasadzie samoistnego posiadania 

 o powierzchni 67,32 ha. Różnica powierzchni względem roku poprzedniego wynika 

z modernizacji w miejscowości Wesoła. 

Wpływy z tytułu sprzedaży w 2021 r. 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2021 Wykonanie 

1. Sprzedaż gruntów rolnych 35 000,00 62 844,45 

2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i 

pozostałych 

80 000,00 76 253,68 

3. Sprzedaż innych składników majątkowych 0 0 

 Razem 115 000,00 139 098,13 

 

Wpływy z tytułu opłat majątkowych w 2021 r. 
L.p. Wyszczególnienie Plan 2021 Wykonanie 

1. Dzierżawa składników majątkowych 37 000,00 23 901,03 

2. Najem lokali 227 000,00 224 401,80 

3. Dzierżawa obwodów łowieckich 0,00 4 327,43 

 Razem 246 000,00 252 630,26 

 

Realizacja zadań związanych z zadaniami z Kodeksu Cywilnego – spadkobranie 

Wystąpiono z 76 wnioskami do sądów o stwierdzenie nabycia spadku, 59 zakończonych 

postanowieniem, 1 odrzucony 1 wycofany, 15 spraw jest w toku. Realizacja zadań 

wpływa dodatnio na dochody gminy, uzyskiwane z wpływu podatków od 

nieruchomości. 

Inwestycje 

Poniesiono wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej na 
budowę chodnika w miejscowości Nozdrzec w wysokości 77 982,00 zł. 

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 737 395,00 zł na wykonanie chodników 
w miejscowości Wara i Izdebki.  

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych  wydatkowano 845 712,37 zł w tym; 

- zakup materiałów 117 876,33 zł (kruszywa, piaski, cement, rury, pojemniki na piasek, 

mieszanka asfaltowa i bitumiczna oraz materiały do produkcji płyt betonowych), 

- zakup usług pozostałych  na drogach gminnych 154 327,85 zł (usługi  transportowe, 

sprzętowe koparką, wynajem form do betoniarskich, układanie płyt drogowych, zimowe 

utrzymanie dróg), 

- zakup usług remontowych 573 507,99 zł, w tym 166 584,58 zł z Funduszu Sołeckiego 

(dotyczy remontów dróg Hłudno, Siedliska, Rudawiec, Izdebki, Wesoła i Huta Poręby), 
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Na bieżące utrzymanie dróg dojazdowych (wewnętrznych) wydatkowano 300 867,79 

zł. 

- zakup materiałów 103 523,93 zł (żwiry, piaski, klińce, tłuczeń mieszanki kruszyw, stal, 

beton, emulsja asfaltowa, kręgi betonowe), 

- zakup usług pozostałych na drogach wewnętrznych (usługi transportowe, sprzętowe, 

koparki, ładowarki, spycharki: 47 231,10 zł. 
 

Zestawienie inwestycji w 2021 r.: 

Nazwa inwestycji 
Wartość 

inwestycji 
(brutto) 

Dofinansowanie 
 

Budowa chodnika w miejscowości 
Wara 

560 379,88 
280 040,88 zł (powiat 
brzozowski), środki 
własne - 280 339,00 zł 

Budowa chodnika w miejscowości 
Izdebki 

914 113,70 
457 057,77 zł (powiat 
brzozowski), środki 
własne - 457 056,00 zł 

Zakup traktorka do odśnieżania 
wraz z osprzętem  

90 000,00 
–  

Rozbudowa, przebudowa 
budynku Ośrodka Zdrowia w 
Nozdrzcu o platformę dla osób 
niepełnosprawnych 

135 545,27 

–  

Zakup przyczepy OSP Hłudno 
20 295,00 

15 000,00 zł – powiat 
brzozowski, 5000,00 – 

OSP Hłudno 
Wykonanie oświetlenia przy 
przeprawie promowej 

1 970,00 
–  

Rozwój ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej poprzez budowę stref 
aktywności w Gminie Nozdrzec 434 569,12 

280 015,00 zł (PROW), 
środki własne – 
154 554,12 zł 

 

 

Zestawienie inwestycji drogowych w 2021 r.: 

 

Nazwa inwestycji 
Wartość inwestycji 

(brutto) Dofinansowanie 
Remont drogi dz. nr ewid. 6460 
w km 0+370-0+650 w 
Izdebkach + dodatkowy 
odcinek  

202158,06 
100 000,00 zł, środki własne – 
102 158,06 zł 

Remont drogi dz. nr ewid. 124, 
144 w miejscowości Siedliska 51184,54 

28 154,78 (Fundusz Sołecki), 
środki własne - 23 029,76 zł 

Remont drogi dz. nr ewid. 399 
w miejscowości  Huta Poręby 32338,98 

17 585,35 (Fundusz Sołecki), 
środki własne - 14 753,63 zł 
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Remont drogi dz. nr ewid. 272, 
300, 470 w miejscowości 
Hłudno + dodatkowy odcinek 82207,05 

45 557,90 (Fundusz Sołecki) / 
środki własne - 36 649,15 zł 

Remont drogi dz. nr ewid. 
1595, 1704, 1714 w 
miejscowości Wara 132399,05 –  
Remont drogi dz. nr ewid. 2001 
w miejscowości Izdebki 17357,02 –  
Remont drogi dz. nr ewid. 3930 
w miejscowości Izdebki 26806,62 –  
Remont drogi dz. nr ewid. 
5766/3 w miejscowości 
Izdebki 63506,44 –  
Remont drogi dz. nr ewid. 
9652, 9661, 9662 w 
miejscowości Wesoła 66927,25 –  

Razem 674 885,01 –  
 

Zestawienie remontów  dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 

Nazwa inwestycji 
Wartość inwestycji 

(brutto) Dofinansowanie 
Izdebki, dz. nr ewid. 1404/1, 
1409/1, 1408/1, 1274 

150122,37 

10 000,00 zł (UM), środki własne 
- 14 116,49 zł 

Wesoła, dz. nr ewid. 4939 
30 000,00 zł (UM), środki własne 
- 32 538,29 zł 

Nozdrzec, dz. nr ewid. 1128 
35 000,00 zł (UM), środki własne 
- 28 467,59 zł 

 

Utrzymanie przeprawy promowej na rzece San wyniosło 121 217,53 zł. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą: lokale mieszkalne o łącznej 
powierzchni użytkowej 599,97 m2  i lokale socjalne o łącznej powierzchni 675,69 m2: 

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 430 937,52 zł  w tym na : 

- zakup energii elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych w wysokości 
85 382,16 zł. 

- koszty opłat i postępowań sądowych, oraz aktów notarialnych 9 578,20 zł 
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem i remontami budynków i obiektów 

komunalnych, oraz urządzeń i wyposażenia 42 370,80 zł, 
- zakup usług (oszacowanie wartości działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia 

prasowe, sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy i czynności serwisowe), 
opróżnianie i wywóz szamba w budynku socjalnym, opłaty geodezyjne 110 731,48 
zł, 

- nadzór inwestorski, materiały budowalne oraz wykonanie dokumentacji 
kanalizacyjnej w domu socjalnym w Wesołej -170 498,23 zł. 
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Planowanie przestrzenne 

Opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków oraz zmian planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy kosztowało 52 804,00 zł, a dostęp do serwisu 
mapowego i ogłoszenia w prasie – 13 901,46 zł. 

Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy Nozdrzec działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

1. OSP Nozdrzec – liczy 51 członków, posiada dziewczęcą oraz chłopięcą 
młodzieżową drużynę pożarniczą liczącą 20 członków oraz 19-osobową 
orkiestrę, na wyposażeniu ma 3 samochody ratowniczo – gaśnicze: lekki, średni 
oraz ciężki; 

2. OSP Izdebki – liczy 53 członków. Na wyposażeniu jednostki są 2 samochody 
ratowniczo-gaśnicze: lekki oraz średni; a także quad; 

3.  OSP Wesoła – liczy 35 członków, posiada 2 samochody ratowniczo-gaśnicze: 
lekki oraz średni; a także quad; 

4. OSP Wara – liczy 52 członków, posiada chłopięcą młodzieżową drużynę 
pożarniczą liczącą 10 członków, posiada1 średni samochód ratowniczo- gaśniczy; 

5. OSP Hłudno – liczy 46 członków, posiada 1 lekki samochód ratowniczo-gaśniczy; 
6. OSP Ryta Górka – liczy 37 członków, posiada dziewczęcą oraz chłopięcą 

młodzieżową drużynę pożarniczą liczącą 14 członków, na wyposażeniu znajduje 
się 1 lekki samochód ratowniczo-gaśniczy; 

7. OSP Ujazdy – liczy 27 członków, posiada 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy; 
8. OSP Rudawiec – liczy 39 członków, posiada 1 średni samochód ratowniczo-

gaśniczy; 
9. OSP Magierów – liczy 23 członków, posiada 1 lekki samochód ratowniczo-

gaśniczy; 
10. OSP Siedliska – liczy 22 członków, posiada 1 średni samochód ratowniczo-

gaśniczy. 

WYDATKI NA OSP w 2021 roku 

Wynagrodzenia 96 496,91 

Ekwiwalenty za udział w szkoleniach 18 860,00 

Dotacja do wniosków 29509,29 

Usługi telekomunikacyjne 652,90 

Badania lekarskie 12 070,00 

Energia 49 486,55 

Zakup materiałów i wyposażenia 106 917,37 

Ubezpieczenie strażaków, samochodów 10 273,30 

Usługi 83 192,47 

SUMA 407 458,79 

 

W 2021 roku wykonane zostały remonty strażnic (OSP Izdebki, Wara i Wesoła), 
gdzie straże uzyskały dofinansowanie z powiatu w wysokości 50 000,00 zł. Ponadto 
dokonywano doposażenia jednostek i bieżących zakupów, napraw samochodów i innego 
sprzętu – w tym OSP Hłudno otrzymało przyczepę.  
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Dzięki udziałowi w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi gmina pozyskała 
12 000,00 zł na budowę altany przy domu strażaka w Wesołej. Ze środków funduszu 
sołeckiego wykonano remonty w domach strażaka w Warze, Wesołej, Wesołej – Rytej 
Górce. 

W Hłudnie, Siedliskach i Wesołej – Rytej Górce przy domach strażaka 
wybudowano strefy aktywności. Prace obejmowały montaż obiektów małej architektury 
– urządzeń sportowych, utwardzenie placów, budowę altany drewnianej wraz z grillem. 
Środki na realizację inwestycji w wysokości 270 782,88 pozyskano z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wkład własny z budżetu gminy wyniósł 
163 786,26. 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę. 
W ramach realizacji akcji profilaktycznych corocznie włączamy się w pomoc 
w organizacji badań profilaktycznych. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

W 2021 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży wyniosła 20, natomiast liczba punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 2. 

Wydano 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych: 

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży- 57 

- przeznczonych do spożycia w miejscu sprzedaży- 4 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydana w 2021 r.: 

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży- 18 

- przeznczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 4 

 

Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 roku na terenie Gminy Nozdrzec na 
podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców: 

do 4,5% 
(oraz piwa) 

od 4,5 do 18% 
(z wyjątkiem piwa) 

pow. 18% Razem 

2 099 613,55 zł 246 113,99 zł 1 459 477,62 zł 3 805 205,16 zł 
 

W ramach Policyjnej Akcji „Alkohol – ograniczona dostępność” w 2021 r. 

funkcjonariusze Policji oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych skontrolowali 25 punktów sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy.  

W 2021 roku wpłynęło do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

16 nowych wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu 

i naruszających zasady współżycia społecznego. Prowadzono działania w tym rozmowy 

motywujące wobec 7 osób. Komisja zleciła przeprowadzenie specjalistycznych  badań w 

celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju 
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zakładu leczniczego wobec 16 osób. Przygotowano i przekazano do dalszego 

postępowania na drodze sądowej 15 wniosków. 

Wydatki związane z realizacją programu w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły 
5 914,50 zł, a w tym za 1000 zł zorganizowano zajęcia sportowe z programem 
profilaktycznym i  zakupiono nagrody dla uczestników zajęć profilaktycznych 
za 4 914,50 zł. 
Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 
83 458,26 zł, a w tym sfinansowano przejazdy na terapię w kwocie 6 272,38 zł 
i opłacono badania za 3 204,00 zł. Opłaty sądowe – 5 815,84 zł 
W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 
zakupiono nagrody w organizowanych w konkursach za 12 251,19 zł. Kwotę 11 892,39 
zł wydatkowano na organizację turniejów i zajęć sportowych,  a 8 236,41 zł – na 
organizację warsztatów profilaktycznych. Ponadto organizowane były imprezy 
plenerowe (4 722,97 zł). Grupa dzieci z terenu gminy wzięła udział w koloniach 
z programem profilaktycznym, których koszt wyniósł 27 966,00 zł. Zorganizowano 
wycieczkę za 946,08 zł oraz zakupiono materiały profilaktyczne (2 001,00 zł). Jedna 
osoba wzięła udział w seminarium abstynenckim, którego koszt wyniósł 150,00 zł. 
Ponadto ze środków otrzymanych na przeciwdziałanie skutkom Covid (finansowanie 
działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych 
mieszkańców) zakupiono artykuły biurowe i namiot za kwotę 10 044,00 zł. 
 
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 
 
- Rada Gminy Nozdrzec podjęła Uchwałę nr XXXII/324/2021 z dnia 10 grudnia 2021 
r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wynosi 20,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny i 40,00 zł miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku ustawowego segregacji odpadów. Zwalnia się w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy 
bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostownikach 
przydomowych, (1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość). 
 
Prowadzenie rejestru działalności regulowanej: 
Przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Nozdrzec prowadzić działalność 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest 
obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego 
przez Wójta Gminy Nozdrzec. Wójt Gminy dokonuje również zmian w tym rejestrze oraz 
wykreśleń. Na koniec roku 2021 rejestr obejmuje 12 wpisów. W ubiegłym roku 
dokonano 1 zmiany i 1 wykreślenia z rejestru działalności regulowanej. 
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach zamieszkałych  
Odbiorem odpadów w naszej gminie zajmuje się firma PHU „Ekomax” z Jasła.  



 

19 

 

Przeprowadzono kontrolę przedsiębiorcy - firmy PHU „Ekomax” z Jasła, Gospodarki 
komunalnej w Błażowej i Firmy P.H.P.U „Zagroda” Sp. z o.o. Strzyżów. W dniu kontroli 
firmy właściwie postępowały z odpadami. Na potwierdzenie powyższego sporządzono 
protokoły. W ramach kontroli wykonawca zadania na podstawie Umowy z Gminą ma 
obowiązek prowadzić i przedkładać Gminie dokumentację z realizacji przedmiotu 
zamówienia, tj.: 
1) Raport z przejazdu (w formie elektronicznej) z odbioru odpadów, 
2) Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) Miesięczną informację o odebranych odpadach komunalnych nieulegających 
i ulegających biodegradacji,  
4) Informację o niewłaściwej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości na 
podstawie identyfikacji kodów kreskowych i dokonywania odczytów podczas odbioru 
odpadów. 
 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
- prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Nozdrzec zezwoleń 
na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Nozdrzec. 
- dokonano 3 kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków jak również dokumentów potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorcy. 
Kontrole wykazały, że nie wszyscy zawarli umowy z przedsiębiorcą, lecz korzystają 
z możliwości wywozu nieczystości ciekłych na zlecenie. 
- prowadzenie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych  
oczyszczalni ścieków. 
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków 
- prowadzenie weryfikacji sprawozdań przedsiębiorców posiadających zezwolenie 
na odbiór nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nozdrzec.  
Prowadzone było 3 postępowania w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie, 
ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz jedno postępowanie w sprawie ustalania opłat 
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 
 
Prawo geologiczne i górnicze 

Na wniosek Zakładu Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Betoniarskich Spółka 
z o.o. 36-245 Nozdrzec wydano postanowienie opiniujące Plan Ruchu Odkrywkowego 
Zakładu Górniczego „DĄBRÓWKA – I - Pola”. 

 
Ochrona przyrody 

Wydano 78 zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wpisów do rejestru 
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew bez sprzeciwu organu. 
 
Ochrona środowiska 

W 2021 roku w ramach zadania „Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”  realizowanego przez Gminę Nozdrzec 
z wykorzystaniem dofinansowania zadania na podstawie umowy z WFOŚiGW 
w Rzeszowie usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 44,82 ton. 
Całkowity koszt zrealizowanego zadania na dzień rozliczenia wyniósł 19 749,48 zł. 
- środki NFOŚiGW - dotacja -   4 235,29 zł 
- środki WFOŚiGW - dotacja -   1 764,71 zł 
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- środki własne  - 13 749,48 zł 

Postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
1. Przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

„budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, 
gmina Nozdrzec”. 

2. Przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno  
w km 4 + 558 .w miejscowości Hłudno” na działkach o numerach 2235, 2245, 2251, 
2234 obręb ewidencyjny: 180206_2.0001, Hłudno 

3. Przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr 
ewid. 288, 95 w km 0 + 100”. 

 
Edukacja Ekologiczna 
W 2021 r. przeprowadzono konkurs „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2021” oraz wykonano 
ok. 4 400 ulotek edukacyjnych, 18 plakatów, 3 spotkania edukacyjno-szkoleniowe.  
W ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców 
Gminy Nozdrzec, w 2021 roku złożono 14 wniosków o dofinansowanie i 9 wniosków 
o wypłatę środków dla beneficjentów uprawnionych do otrzymania dofinansowania 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
 
Z tytułu dochodów opłaty za śmieci wystąpiły zaległości w wysokości 46 640,85 zł. Od zaległości 
tych naliczono odsetki w kwocie 4 838,00 zł. W celu poprawy ściągalności opłat wystawiono 419 
upomnień na kwotę 113 425,47 zł. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych do komornika na 
kwotę 5 400,20 zł. Wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 332,89 zł. 
 
Ochrona zwierząt 

Do 31 marca każdego roku rada gminy musi uchwalić gminny program opieki nad 
zwierzętami. Nasz gminny program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec został uchwalony 16 marca 2021 
roku. 

Przed przekazaniem projektu uchwały radzie gminy został on wcześniej przesłany do 
zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie, kół łowieckich 
i  Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie. 

Realizując program Gmina Nozdrzec zawarła umowy ze schroniskiem Wesoły Kundelek 
w Lesku na odławianie zwierząt i Lecznicą dla Zwierząt Animalvet w Brzozowie na 
udzielanie pomocy medycznej zwierzętom bezdomnym i poszkodowanym 
w zdarzeniach drogowych. 

Udzielono pomocy weterynaryjnej w 5 przypadkach rannych saren po zdarzeniach 
drogowych. 

Wyznaczone zostało również gospodarstwo rolne do przetrzymywania zwierząt 
gospodarskich odebranych interwencyjnie. 

W 2021 roku udzielono pomocy 36 psom i 28 kotom.  Przekazano karmę dla osób 
dokarmiających dziko żyjące koty. 



 

21 

 

Na realizację programu wydatkowano kwotę 37 774,24 zł. 

 

Sport i kultura fizyczna 
 

Zarządzeniem Nr 23a/2021 z 16 marca 2021 r. wójt gminy odpowiadając na 
złożone wnioski, udzielił klubom dotacji na łączną kwotę 90 200 zł (LKS w Hłudnie 
24 500 zł, LKS w Izdebkach 20 000 zł, Gminna Dziecięca Akademia Piłkarska Sparta 
Izdebki 15 000, LKS w Wesołej 24 700 zł, UKS Ju-Jitsu w Warze 4 000 zł oraz UKS 
Izdebczanka 2 000 zł). Przekazane środki zostały w całości rozliczone w terminie 
określonym w uchwale.  

Wykonano aktualizację projektu budowalnego oraz kosztorysu inwestorskiego na 

przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Hłudnie za 4 150,00 zł. Na bieżące 

utrzymanie boisk sportowych wydatkowano 27 606,00 zł. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Realizacja Uchwały Nr XXI/218/2020 Rady Gminy Nozdrzec z 30.10.2020 r. 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021. 

Na realizację zadań przeznaczonych zostało 5 tysięcy złotych. 
 
Realizacja zadań związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej 
 

Urząd Gminy Nozdrzec w 2021 r. przyjął i przekształcił w formę elektroniczną 
107 wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, informację o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej, o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, 
o wykreślenie wpisu z CEIDG. 

Fundusz sołecki 

Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane zgodnie wnioskami 
złożonymi przez poszczególne sołectwa. W Hłudnie, Izdebkach, Siedliskach, Wesołej 
Ujazdach, Rytej Górce, Hucie Poręby zostały wykonane modernizacje dróg gminnych. 
W Izdebkach Rudawcu utwardzono plac przy domu strażaka, zakupiono przepusty 
i  krawężniki. W Wesołej Ujazdach, Rytej Górce wymieniono stolarkę okienną i drzwi 
w domu ludowym, wyremontowano klatkę schodową i wymieniono drzwi w domu 
strażaka. Remonty domów strażaka wykonano także w Warze i Wesołej.  3000 
zł przeznaczono na utrzymanie boiska sportowego w Wesołej. Razem wydatki 
z funduszu sołeckiego wyniosły 270 287,05 zł. Uzyskano zwrot ze środków 
wydatkowanych z funduszu sołeckiego w roku poprzednim: 50 386,22 zł.  
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOZDRZCU 
 

Struktura organizacyjna 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wewnętrzny podział organizacyjny przedstawiał się 
następująco: 

- Kierownik, 
- Kierownik Klubu Senior+, 
- Główny księgowy, 
- Asystent rodziny, 
- Pracownicy socjalni – 4 osoby, 
- Opiekunki GOPS – 6 osób, 
- Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 osoby. 

Praca socjalna, kontrakt socjalny 

W 2021 roku pracą socjalną objętych zostało 36 rodzin i zawarto 4 kontrakty socjalne. 

Świadczenia pomocy społecznej w roku 2021 

W roku 2021 z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń 
w naturze korzystało 277 rodzin. Pracownicy socjalni rozpatrzyli 283 wnioski o udzielenie 

pomocy. W przeliczeniu na jednego pracownika socjalnego przypadało 
przeprowadzenie 71 wywiadów. Wydano 434 decyzje administracyjne z zakresu 
pomocy społecznej oraz 2 decyzje dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu realizował następujące świadczenia: 

1. Zasiłek okresowy - wypłacono 20 rodzinom w łącznej kwocie 36 545,43 zł. 

2. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy zostały wypłacone w łącznej kwocie 
11 920,00 zł dla 16 rodzin. 

3. Zasiłek stały - wypłacono w łącznej kwocie 194 195,47 zł dla 35 osób. 
4. Zapewnienie gorącego posiłku w ramach wieloletniego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 249 500,00 
zł, natomiast ze środków własnych wydatkowano 49 900,00 zł. Liczba osób 
objętych programem wyniosła 401, w tym 270 to dzieci. Ponadto zgodnie 
z Gminnym Programem Osłonowym bez przeprowadzonego wywiadu 
z dożywiania skorzystało 22 dzieci, na co wydatkowano 8 304,00 zł. 

 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

W 2021 roku do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 Niebieskich Kart. 
W wyżej wymienionych sprawach podjęto następujące działania:  

- praca socjalna, wsparcie, towarzyszenie w trakcie trwania spraw na Policji, w Sądzie, 
udzielanie pomocy materialnej, pieniężnej. 

- monitorowanie sytuacji w rodzinach przez pracowników socjalnych,  policjantów 
dzielnicowych,  

- złożenie wniosku o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
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- złożenie zawiadomienia do prokuratury z uwagi na podejrzenie o popełnieniu 
przestępstwa  

- udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom, osobom dorosłym, w tym 
również osobom starszym, będącym ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie 
pozostającymi w środowisku zamieszkania (podejmowanie interwencji kryzysowej, 
realizowanie procedury „Niebieskie Karty”). 

 

Piecza zastępcza 

W rodzinach zastępczych zostało umieszczonych 2 dzieci. Koszt refundacji 
wyniósł 18 036,51 zł. W placówce opiekuńczo - wychowawczej znajdowało się 13 dzieci. 
Łączny koszt refundacji w roku 2021 wyniósł 319 543,21 zł. 

 

Asystent rodziny  

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu zatrudniony jest w pełnym 
wymiarze czasu pracy jeden asystent rodziny. Wsparciem ze strony asystenta objętych 
było 11 rodzin, w tym 26 dzieci. 
 
Wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych - usługi opiekuńcze. 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze określona została w Uchwale Rady 
Gminy XIII/113/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych 
warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Koszt jednej roboczogodziny 
ww. usług w 2021 roku wynosił 20,00 zł. Na terenie gminy były realizowane usługi 
opiekuńcze dla 35 osób samotnych i w podeszłym wieku. Wydatkowano na ten cel 
379 644,68 zł. Ośrodek uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” 
w wysokości 49 330,00 zł. 

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku kształtował się 
od w zakresie od 3 600 zł do 3 900 zł. Gmina Nozdrzec w 2021 r. opłacała pobyt 12 
osobom w domach pomocy społecznej w Brzozowie, Dynowie, Kąkolówce, Foluszu i 
Górnie. Łączna kwota, jaką wydatkowano na ten cel wyniosła 352 662,43 zł. Należy 
zauważyć, że z roku na rok zwiększają się koszty związane z utrzymaniem mieszkańca 
w domu pomocy społecznej, co generuje zwiększenie wydatków po stronie gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu ze względu na ograniczone środki 
finansowe stara się maksymalnie długo zapewniać pomoc usługową w miejscu 
zamieszkania. 

Klub Senior + 

Od 2020 r. na terenie gminy funkcjonuje Klub Senior + z siedzibą w Izdebkach 
Rudawcu, w którym realizowany jest rządowy Program Wieloletni ,,Senior+”. Udział 
w zajęciach bierze 30 seniorów. Na zapewnienie funkcjonowania klubu wydatkowano 
122 239,87 zł, w tym pozyskano dofinansowanie w kwocie 51 633,35 zł. 
 
Program Czyste Powietrze 
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W 2021 wydano 46 zaświadczeń do programu czyste powietrze (tj. wydawanie 
zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego 
na jednego członka gospodarstwa domowego).  

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przy współpracy z Polskim 
Czerwonym Krzyżem realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, 
Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski 
pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków 
towarzyszących w okresie od lutego do maja. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie 
artykuły spożywcze. Pomoc żywnościowa trafiła do 293 rodzin, w których było 900 osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Nozdrzec. Wydano 30 ton 
żywności. 

SYSTEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH 

Świadczenia rodzinne 

 W okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2021r. w Gminie Nozdrzec świadczeniami 
rodzinnymi objętych było 675 rodzin. Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne 
wyniosły 6 499 120,00 zł. 

Świadczenie rodzicielskie 

 W roku 2021 w gminie zostało złożone 33 wnioski i na ten cel wydatkowano 
kwotę 192 564,60 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 
w kwocie 46 000,00 zł dla 46 osób.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

W 2021 roku ze specjalnego zasiłku opiekuńczego korzystało 3 osoby na łączną 
kwotę 26 040,00 zł. Dodatkowo opłacono składki emerytalno-rentowe w kwocie 
7 166,04 zł za 3 osoby i składki zdrowotne w kwocie 1 004,40 zł za 2 osoby. 

Świadczenie pielęgnacyjne 

W Gminie Nozdrzec w 2021 r. ze świadczenia pielęgnacyjnego korzystało 

174 osoby. Wypłacono łączną kwotę w wysokości 3 662 061,26 zł. Opłacono składki 

emerytalno-rentowe w kwocie 550 706,86 zł dla 149 osób i składki zdrowotne w kwocie 

110 535,74 zł dla 61 osób. 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 roku wynosił 215,84 zł miesięczni 

i wypłacany był wypłacony 226 osobom. Na ten cel wydatkowano kwotę 565 932,48 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 103 014,41 zł dla 16 osób. Dłużnicy 

alimentacyjni z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2021 łącznie 

zwrócili 41 366,76 zł. 

Świadczenie wychowawcze (500+) 

http://gops.nozdrzec.pl/wp-content/uploads/2020/10/54741627.pdf
http://gops.nozdrzec.pl/wp-content/uploads/2020/10/54741627.pdf
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W 2021 roku zostało złożonych 860 wniosków na świadczenie wychowawcze i wypłacono 

7 640 000,00 zł. 

Karta dużej rodziny 

Wydano 49 kart dla osób uprawnionych, w tym: 26 dla opiekunów i 23 karty dla dzieci. 

Współpraca z organizacjami, innymi instytucjami i podmiotami 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu w toku codziennych 

działań podejmują współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami i podmiotami: 

1) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie poradnictwa rodzinnego, 

interwencji kryzysowych, kierowania osób na Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności, itp. 

2) Powiatowym Urzędem Pracy – w celu rozwijania aktywnej polityki rynku pracy, 

przeciwdziałania i zapobiegania bezrobociu, w kierunku odzyskania zdolności 

funkcjonowania w środowisku, osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Ponadto systematycznie prowadzona jest współpraca 

polegająca na wymianie opinii, informacji, doświadczeń między pracownikami 

Ośrodka a pracownikami Urzędu celem wypracowania wspólnych działań na rzecz 

aktywizowania osób bezrobotnych.  

3) Komendą Powiatową Policji – w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w przypadkach 

interwencji dot. stosowania przemocy w rodzinie, osób chorych psychicznie, 

bezdomnych, demoralizacji nieletnich oraz w zakresie zabezpieczenia osób chorych 

i starszych przed skutkami zimy, w pracy klientami tzw. trudnymi współpraca 

z policjantami dzielnicowymi, a także korzystamy z asysty w sytuacjach zagrożenia 

w czasie wykonywania czynności służbowych. 

4) Sądem Rejonowym – w zakresie wydania zarządzeń odnośnie władzy rodzicielskiej 

w środowiskach wskazujących na zaniedbywania dzieci, kierowanie osób na leczenie 

psychiatryczne bez zgody uczestnika oraz kierowania do domów pomocy społecznej 

bez zgody uczestnika w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osoby lub środowiska, 

natomiast w przypadku rodzin patologicznych objętych nadzorem kuratorskim 

współpracujemy z kuratorami sądowymi i społecznymi itp. 

5) Prokuraturą Rejonową – składanie wniosków o wszczęcie postępowania 

w przypadku zgłoszenia przemocy w rodzinie, podejrzenia o wykorzystywanie 

seksualne, zaniedbywanie lub innych spraw naszych  klientów wymagających 

rozpoznania wychodzącego poza zakres kompetencji pracownika socjalnego. 

6) Zakładem Opieki Zdrowotnej – w sprawie o wydawanie zaświadczeń o stanie 

zdrowia klientów, wypełniania dokumentów dla osób ubiegających się o skierowanie 

do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych, itp. 

7) Szkołami – współdziałanie pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi 

w zakresie udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom, a także z dyrektorami szkół  

w sprawie dożywiania uczniów w czasie trwania roku szkolnego oraz ferii zimowych 
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i kolonii gminy Nozdrzec – kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na 

przymusowe leczenie odwykowe.  

8) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – w zakresie pomocy pedagogicznej 

i psychologicznej dzieciom z problemami w nauce i zachowaniu.  
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ŚRODOWISKOWY DOMU SAMOPOMOCY IM. ANNY W IZDEBKACH  

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach jest dziennym ośrodkiem 
wsparcia typu ABC, przeznaczonym dla 33 osób z terenu gminy Nozdrzec. W 2021 roku 
z zajęć prowadzonych w ośrodku korzystało 36 uczestników. 

Formy prowadzonej działalności 

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu. 
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. 
3. Trening umiejętności komunikacyjnych. 
4. Trening umiejętność spędzania czasu wolnego. 
5. Terapia zajęciowa. 
6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 
7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 
8. Niezbędna opieka. 
9. Terapia ruchowa. 
10. Trening umiejętności społecznych. 
11. Zajęcia dodatkowe. 
12. Poradnictwo psychologiczne  

 
Zasoby finansowe przeznaczone na funkcjonowanie  

ŚDS na bieżącą działalność otrzymuje dotację z budżetu Wojewody Podkarpackiego. 
W 2021 r. wyniosła ona 741 017,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 19 821,44 
zł pochodząca ze zwrotu środków finansowych na składki ZUS została w całości 
przekazana do jednostki prowadzącej. 

Stan zatrudnienia 

Stanowisko Wymiar etatu 

Kierownik 1.0 

Pielęgniarka/terapeuta 1.0 

Główny księgowy ¼ 

Terapeuta 1.0 

Terapeuta 1.0 

Pielęgniarka/asystent osoby 
niepełnosprawnej 

1.0 

Instruktor terapii /kierowca 1.0 

Kierowca/robotnik gospodarczy 1.0 

Terapeuta zajęciowy 1.0 

Psycholog 1.0 

Ponadto zatrudniano inspektora ochrony danych (umowa zlecenia). 
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOZDRZCU 

 

Zakład administruje następującym mieniem gminnym: 
Wodociągi: 

1. Nozdrzec – dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu. 
2. Nozdrzec – dla Ośrodka Zdrowia, budynku socjalnego po byłym SKR, stacja 

przeglądów pojazdów, sklepy, domki letniskowe. Poczta Polska. 
3. Huta Poręby – dla dwóch bloków mieszkalnych. 
4. Izdebki – dla zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i instytucji (szkoły, 

ośrodki, zakłady itp.) 
5. Wesoła-Ujazdy – dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców przysiółka Ujazdy i Rytej 

Górki oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej oraz zakładów. 
Oczyszczalnie: 

1. Nozdrzec – dla części miejscowości Nozdrzec; oczyszczalnia Bioblok Mu-50. 
2. Siedliska – dla dwóch bloków mieszkalnych i budynków po PGR, oczyszczalnia 

ECOLINE. 
 

Główne prace wykonane na wodociągach w 2021 r. 

Wodociąg Nozdrzec dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej  

1. Dokonywanie regeneracji złoża II stopnia uzdatniania wody. Roczny koszt 
regeneracji to kwota około 1 300,00 zł przy średnim poborze wody około 1,37 
m3/dobę za 2021 rok. 

2. Bieżące utrzymanie – minimum 2 razy w tygodniu kontrola pracy stacji uzdatniania 
wraz z uzupełnieniem zbiorników solanki oraz poziomu powietrza w zbiornikach 
hydroforowych – zbiornik wody surowej i wody uzdatnionej, czyszczenie filtra 
mechanicznego (min 1 raz w tygodniu) oraz pierwszego zbiornika hydroforowego 
(min dwa razy w roku). 

3. Wykonanie czyszczenia głowicy filtrów drugiego stopnia uzdatniania wody (dwie 
głowice) – czyszczenie niezbędne w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
układu automatyki układu regeneracji złoża filtrów. 

4. Wykonanie regeneracji szokowej (regeneracja chemiczna bezwodnym węglanem 
sodu) złoża drugiego stopnia uzdatnia wody w celu zwiększenia jego objętości 
wpływającej na wytrącanie jonu amonowego w drugi stopniu uzdatniania wody, 
dezynfekcja, płukanie i włączenie do eksploatacji. 

5. Dokumentacja wg prawa wodnego – bieżące zapisy poboru ilości wody z ujęcia 
studni głębinowej do opłat za usługi wodne naliczane przez Wody Polskie Zlewnia 
Przemyśl. 

 

Wodociąg Izdebki: 

1. Bieżący nadzór nad pracą stacji uzdatniania – konserwator jest zobowiązany w 
każdym dniu od poniedziałku do piątku do kontroli pracy i dokonywania 
wymaganych regulacji i napraw układu sterowania. Częste zaniki dostawy energii 
elektrycznej powodują wyłączanie systemu układu sterowania i pracy studni 
głębinowych i częstych awarii. Utrzymanie porządku i czystości w budynku i 
otoczeniu stacji. Wykaszanie traw na Stacji SUW i eksploatowanych studniach 



 

29 

 

głębinowych (w eksploatacji w 2021 roku dwie studnie głębinowe). Codzienny 
nadzór nad stężeniem podchlorynu sodu stosowanego do dezynfekcji wody 
przeznaczonej do spożycia – wykonywanie badań zawartości chloru wolnego, 
badanie zawartości jonu amonowego min. 2 razy w miesiącu. Badanie wykonywane 
bezpośrednio na SUW przy użyciu specjalistycznych odczynników, tzw. Testów. 
Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy poboru 
ilości wody z ujęć studni głębinowych S1, S2, S3 do opłat za usługi wodne naliczane 
przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl. W celach prawidłowej jakości wody 
dokonano wymiany złoża w drugim stopniu uzdatniania wody. 

2. W stacji zastosowano dwa stopnie uzdatniania wody – konserwator codziennie 
dokonuje i nadzoruje system regeneracji I stopnia uzdatniania wody oraz co drugi 
dzień dokonuje regeneracji złoża drugiego stopnia uzdatniania wody. W 2021 roku 
dokonano całkowitego przeglądu i naprawy systemu II stopnia uzdatniania wody na 
stacji. 

3. W ramach działania wykonano pełną regulację i ustawienie regeneracji złoża w 
stosunku do parametrów wody surowej - powyższe działania doprowadziły do 
całkowitej poprawy jakości wody – doprowadzono do zgodności wody 
z wymaganiami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).  

4. Roczny koszt regeneracji złoża II stopnia kwota około 3500,00 zł netto przy średnim 
poborze dobowym wody 24,15 m3/dobę. Żywotność złoża eksploatowanego – okres 
około 4 lat przy prawidłowej eksploatacji i zabezpieczeniu przed tzw. uszkodzeniem 
chemicznym złoża.  

5. Remonty bieżące (usuwanie awarii - w 2021 roku usunięto 4 duże awarie 
wodociągowe, które spowodowały wstrzymanie dostawy wody dla odbiorców. 
Konserwator na bieżąco dokonuje likwidacji wycieków i drobnych napraw na sieci 
wodociągowej i przyłączach wodociągowych stanowiących własność Gminy 
Nozdrzec. 

6. Wykonano naprawę hydroforu stacji uzdatniania wody dla zabezpieczenia SUW 
w wodę do celów socjalnych i niezbędnej do systemu regeneracji filtrów drugiego 
stopnia uzdatniania wody. 

7. Zakup i wymiana wodomierzy u odbiorców usług. 
8. Prowadzenie książki obiektu SUW Izdebki oraz zlecanie wymaganych przeglądów. 
9. Prowadzenie w okresie dwumiesięcznym jakości odprowadzanych ścieków 

przemysłowych z SUW do ziemi wg zaleceń pozwolenia wodnoprawnego. 
10. Prowadzenie co dwumiesięcznych odczytów wodomierzy u odbiorców usług wraz z 

poborem inkasenckim. 
11. W 2021 roku Zakład prowadził pełny nadzór nad uzyskaniem dofinansowania 

przebudowy i rozbudowy SUW Izdebki i sieci wodociągowej. Efektem końcowym 
prac było uzyskanie dofinansowania na operację: Przebudowa i rozbudowa sieci 
wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach w wysokości 1 070 017,00 
zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 

12. Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy poboru 
ilości wody z ujęć studni głębinowych oraz zrzutu ścieków przemysłowych do ziemi 
do opłat za usługi wodne naliczane przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl. 

13. Prowadzenie nadzoru w sprawie jakości wody oraz wykonanie badań wody 
parametrów grupy B (badanie w zakresie rozszerzonym wskazujące zawartość 
metali ciężkich, pestycydów i innych pierwiastków i związków mających wpływ na 
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zdrowie ludzkie), zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Wodociąg Siedliska: 

1. Bieżący nadzór nad pracą stacji uzdatniania – konserwator jest zobowiązany 
do kontroli pracy i dokonywania wymaganych regulacji i napraw układu 
sterowania. Wykaszanie traw w strefie bezpośredniej ujęcia wody. Prowadzenie 
dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy poboru ilości wody 
z ujęci studni głębinowej dla dwóch bloków mieszkalnych do opłat za usługi wodne 
naliczane przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl. Prowadzenie comiesięcznych 
odczytów wodomierzy u odbiorców usług wraz z poborem inkasenckim. 

2. Stacja posiada dwa stopnie uzdatniania wody (odżelazianie i odmanganianie) - 
konserwator codziennie dokonuje i nadzoruje system regeneracji I stopnia 
uzdatniania wody oraz co trzeci dzień dokonuje regeneracji złoża drugiego stopnia 
uzdatniania wody. 

3. Dokonano naprawy i legalizacji wodomierza głównego hydroforni. 
4. Dokonano wymiany złóż systemu uzdatniania wody w pierwszym stopniu 

uzdatniania – koszt zakupu złoża 1100,00 zł. 
 

Wodociąg Wesoła – Ujazdy: 

1. Bieżący nadzór nad pracą stacji uzdatniania – konserwator jest zobowiązany 
w każdym dniu od poniedziałku do piątku do kontroli pracy i dokonywania 
wymaganych regulacji i napraw układu sterowania. Utrzymanie porządku i czystości 
w budynku i otoczeniu stacji. Wykaszanie traw na Stacji SUW i eksploatowanych 
studniach głębinowych. 

2. Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy poboru 
ilości wody z ujęć studni głębinowych S2, S3, S4 do opłat za usługi wodne naliczane 
przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl.W stacji zastosowano jeden stopień 
uzdatniania wody – konserwator od poniedziałku do piątku dokonuje i nadzoruje 
system regeneracji uzdatniania wody. 

3. Remonty bieżące (usuwanie awarii - w 2021 roku usunięto 8 duże awarie 
wodociągowe, które spowodowały wstrzymanie dostawy wody. Powstałe awarie 
w znacznym stopniu były spowodowane przeprowadzaniem kompleksowej 
przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych. 

4. Prowadzenie w okresie dwumiesięcznym jakości odprowadzanych ścieków 
przemysłowych z SUW do ziemi wg zaleceń pozwolenia wodnoprawnego. 

5. Prowadzenie co dwumiesięcznych odczytów wodomierzy u odbiorców usług wraz 
z poborem inkasenckim. 

6. Prowadzenie książki obiektu SUW Wesoła oraz zlecanie wymaganych przeglądów: 
7. Nadzór nad sterylizacją wody (kontrola pracy sterylizatora oraz wymiana palnika 

wg zaleceń producenta po 9000 godzin pracy przy braku zaniku prądu 
elektrycznego. 

W 2021 roku Zakład prowadził pełny nadzór nad wykonaniem kompleksowej 
przebudowy sieci wodociągowej w Wesołej. Działanie wymagało dużej kontroli 
ze strony Zakładu z uwagi na prawidłowe wykonanie nowej sieci wodociągowej 
z uwzględnienie szczegółowych prób ciśnieniowych nowej sieci wodociągowej. 
Prawidłowa kontrola przyczyniła się do dobrej jakości prac wykonanych przez 
Wykonawcę robót. 
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Nadzór dotyczył zadań: 

 Sieć wodociągowa – roboty ziemne i montażowe; 
 Przebudowa studni S2; 
 Przebudowa ogrodzenia, plac i droga dojazdowa - studnia S2; 
 Przebudowa kabla, zasilanie elektryczne pompy w studni S2 wraz 

z wykonaniem układu sterowania;  
 Przebudowa urządzeń hydroforni – montaż nowego zestawu hydroforowego. 
 Czyszczenie studni S3 i S4; 
 Przyłącza wodociągowe – roboty ziemne i montażowe; 
 Wykonanie i montaż zestawów wodomierzowych ze zdalnym odczytem. 

 

Główne prace na oczyszczalniach w 2021 r.: 

Oczyszczalnia Nozdrzec i sieć kanalizacyjna: 

1. Bieżący nadzór nad pracą oczyszczalni i przepompowniami ścieków, udrażnianie 
pomp do ścieków (przegląd pracy pompowni minimum trzy razy w tygodniu). 
Czyszczenie krat oczyszczalni, zagospodarowanie osadu (wapnowanie). 
Wykaszanie traw – przepompownie ścieków i oczyszczalnia. 

2. Czyszczenie kraty mechanicznej oczyszczalni z zebranych skratek – działanie 
wykonywane minimum dwa razy w tygodniu. 

3. Czyszczenie zbiornika z osadów – minimum 3 razy w roku 
4. Czyszczenie zbiornika przepompowni oczyszczalni – 1 raz w roku 
5. Naprawa pompy zatapialnej do ścieków przepompowni ścieków na oczyszczalni, 

wymiana zamka sprzęgającego pompy. 
6. Naprawa pompy zatapialnej do ścieków przepompowni ścieków Nr 3 wymiana 

przewodu zasilającego pompę wraz z jej uszczelnieniem mechanicznym.  
7. Kompleksowa regeneracja dolnej części aeratora oczyszczalni ścieków 
8. Naprawa i wymiana ułożyskowania, łożysk dwóch silników aeratorów oczyszczalni 

ścieków. 
9. Naprawa mechanizmów napędu przekładni aeratorów oczyszczalni – wymiana 

uszkodzonych kół zębatych. 
10. Przegląd elektryczny oczyszczalni (wyłącznik główny). 
11. Legalizacja gaśnic. 
12. Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej na odcinku Ośrodek Zdrowia – 

oczyszczalnia (stara sieć) – udrażnianie dwukrotne. 
13. Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej na odcinku pod rzeką Baryczką 

(zatkanie syfonu kanalizacji sanitarnej) 
14. Pompowanie i czyszczenie z osadów przepompowni ścieków Nr 3. 
15. Naprawa zaworu zwrotnego przepompowni ścieków Nr 3. 
16. Prowadzenie nadzoru nad pracą oczyszczalni oraz wykonywanie wymaganych 

badań. 
17. Wykonanie badań osadu ściekowego oraz zagospodarowanie ustabilizowanego 

osadu ściekowego. 
18. Wykonanie czyszczenia osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków. 
19. Poprawa uszczelnień 12 studzienek kanalizacyjnych. Zabezpieczenie przed 

dostawaniem się wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. 
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20. Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy ilości 
zrzutu ścieków oczyszczonych do wód wymaganych do opłat za usługi wodne 
naliczane przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl. 
 

Oczyszczalnia Siedliska i sieć kanalizacyjna: 

1. Czyszczenie osadników wstępnych oczyszczalni (wykonywane systematycznie dwa 
razy w roku celem zachowania prawidłowej pracy oczyszczalni pod względem 
technologicznym – wywóz uwodnionego osadu na oczyszczalnie w Nozdrzcu 
i Dubiecku). 

2. Przegląd elektryczny oczyszczalni (wyłącznik główny). 
3. Czyszczenie sita oczyszczalni z osadów minimum dwa razy w tygodniu. 
4. Czyszczenie przepompowni ścieków (raz w roku – czyszczenie przy pomocy wozu 

asenizacyjnego. 
5. Bieżący nadzór nad pracą oczyszczalni i przepompownią ścieków, udrażnianie 

pompy do ścieków (przegląd pracy pompowni), wymiana filtrów powietrza 
dmuchawy oczyszczalni. Wykaszanie traw – przepompownia ścieków 
i oczyszczalnia. 

6. Prowadzenie nadzoru nad pracą oczyszczalni oraz wykonywanie wymaganych 
badań. 

7. Prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem wodnym – bieżące zapisy ilości 
zrzutu ścieków oczyszczonych do wód wymaganych do opłat za usługi wodne 
naliczane przez Wody Polskie Zlewnia Przemyśl. 

I. Budżet i jego realizacja: 
Koszty całkowite zadań zrealizowanych przez ZGK Nozdrzec wyniosły 518 877,51zł  

Na dzień 31 grudzień 2021 roku zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej 
wyniosły 27 580,73zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, a należności 49 581,32zł, 
w tym wymagalne 17 263,17 zł. Od należności niezapłaconych w terminie zostały 
naliczone odsetki w wysokości 5 376,90zł. 

II. Struktura organizacyjna i zatrudnienie: 
 

Zakład zatrudniał na dzień 31.12.2020 r. następującą ilość osób: 

1. Dyrektor – pełny etat 
2. Główny księgowy – 3/8 etatu 
3. Konserwator SUW Izdebki – pełny etat. 
4. Konserwator SUW Wesoła – 1/2 etatu 
5. Konserwator SUW Nozdrzec i Oczyszczalni ścieków – 1/2 etatu. 
6. Konserwator SUW Siedliska i Oczyszczalni ścieków – 1/2 etatu. 
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GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W NOZDRZCU 

 

Obsługę szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

w Nozdrzcu zatrudniający 15 osób – 14 etatów, (w tym 7 pracowników zatrudnionych 

w kuchni przy Szkole Podstawowej w Hłudnie). 

Realizacja wydatków GZEAS przedstawia się następująco: 

 koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 688 504,29 zł, 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ryczałt za pranie, środki BHP dla 

pracowników 5 443,19 zł, 

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 703,00 zł, 

 koszty usług pracownika BHP (umowa zlecenia) 4 189,00 zł, 

 bieżące zakupy i usługi (art. biurowe, prenumerata czasopism, usługi techniczne, 

informatyczne i pocztowe, okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, 

koszty delegacji itp.) 47 773,33 zł. 

 koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy autobusu 

55 061,50 zł, 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od wynagrodzenia kierowcy 

– 1 551,00 zł 

 zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusu, ubezpieczenie, przeglądy 

i remont autobusu – 45 463,54 zł, 

koszty dowozu uczniów do szkół (koszty zakupu biletów miesięcznych, przewozu dzieci 

niepełnosprawnych – 129 925,61 zł. 

Kwota wydatków na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 

767 609,81 zł. 
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OŚWIATA W GMINIE NOZDRZEC 

Na terenie Gminy Nozdrzec funkcjonuje 6 jednostek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę 

1) Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 227A, 

2) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 36-245 

Nozdrzec, Hłudno 89, 

3) Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 36-245 Nozdrzec, Wara 

247, 

4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 36-233 

Wesoła 401, 

5) Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym  

w Izdebkach, 36-203 Izdebki 362, 

6) Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36-245 Nozdrzec, Siedliska 36A. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 36-233 Wesoła 607 z dniem 1 września 2021 roku 

została przekazana do prowadzenia Fundacji Akademia Umiejętności. 

 

Wszystkie budynki szkół są w dobrym stanie technicznym, posiadają wyposażone 

klasopracownie. Remonty i poprawa estetyki szkół wykonywane są na bieżąco. Sześć 

placówek oświatowych posiada sale gimnastyczne, jedynie uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Siedliskach korzystają na lekcjach wychowania fizycznego 

z pomieszczeń Domu Wielofunkcyjnego. Przy szkołach znajdują się place zabaw dla 

dzieci. 

Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Nozdrzec w roku 

szkolnym 2021/2022– 783, w tym 56 dzieci uczęszczających do Przedszkola 

Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Nozdrzcu (stan na 30.09.2021 r. – 

dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej). 

Liczba uczniów w każdej szkole z podziałem na klasy: 

Klasa 
SP  SP 1  SP  SP  SP SP  SP 2 

 Nozdrzec Wesoła  Siedliska Hłudno  Wara  Izdebki Wesoła 

0 0 17 10 10 34 48 13 

I 19 11 5 7 23 12 4 

II 10 10 4 10 12 19 4 

III 14 16 0 9 12 26 5 

IV 17 10 0 7 10 16 6 

V 16 8 0 0 15 26 6 

VI 14 7 0 11 9 18 2 

VII 9 10 0 11 16 27 7 

VIII 13 13 0 17 10 28 4 

Razem 112 102 19 82 141 220 51 
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Najbardziej liczną jest szkoła w Izdebkach. Jak widać, w placówkach występują 

roczniki o bardzo niskiej liczebności, jak również zdarzają się przypadki braku klasy, 

co ma miejsce w Szkole Podstawowej w Hłudnie a także w Szkole Podstawowej 

w Nozdrzcu. Szkoła Podstawowa w Siedliskach od 1 września 2021 jest szkołą 

o strukturze organizacyjnej z klasami I - III wraz z Oddziałem Przedszkolnym.  

Przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w szkołach 

podstawowych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela: 

Jednostka Obsługa w etatach 
Administracja  

w etatach 
SUMA 

SP Hłudno 2,50 0,5 3,0 
SP Nozdrzec 4,15 0,75 4,90 
SP Siedliska 1,50 1,0 2,50 
SP Wara 3 0,5 3,5 
SP Izdebki 7,77 1,0 8,77 
SP1 Wesoła 3 1,24 4,24 
SP 2 Wesoła do 
31.08.2021 r. 

2,5 0,5 3,0 

Razem: 24,42 5,9 29,91 
 

Liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach - stan na 31.12.2021 r. 

Jednostka Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

SP Hłudno 10 5 

SP Nozdrzec 14 12 

SP Siedliska 3 3 

SP Wara 14 12 

SP Izdebki 17 16 

SP1 Wesoła 15 8 

SP2 Wesoła do 
31.08.2021 r. 

6 8 

Razem: 79 64 

 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem i dla poszczególnych szkół za 2021 rok 

Jednostka Wynagrodzenia i pochodne 

SP Nozdrzec 1 817 214,37 zł 

SP Nr 1 Wesoła 1 597 065,50 zł 

SP Nr 2 Wesoła 979 379,90 zł 

SP Hłudno 1 293 831,72 zł 

SP Wara 1 687 440,39 zł 
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SP Izdebki 2 599 989,08 zł 

SP Siedliska 629 278,19 zł 

Razem  10 833 709,22 zł 

 

Koszt utrzymania szkół w 2021 roku: 

Jednostka Wykonanie Subwencja 
Laboratoria 
Przyszłości  

 

Razem 
subwencja + 
Laboratoria 
Przyszłości 

Koszt gminy 

SP Nozdrzec  1 949 565,68 zł   1 442 066,17 zł   36 723,60 zł   1 478 789,77 zł   470 775,91 zł  

SP1 Wesoła  1 942 207,30 zł   1 269 135,54 zł   26 723,60 zł   1 295 859,14 zł   646 348,16 zł  

SP Hłudno  1 437 900,83 zł   873 658,51 zł   26 723,60 zł   900 382,11 zł   537 518,72 zł  

SP Wara  1 808 607,46 zł   1 310 411,51 zł   39 522,60 zł   1 349 934,11 zł   458 673,35 zł  

SP Izdebki  2 822 159,44 zł   2 091 911,39 zł   39 522,60 zł   2 131 335,03 zł   691 091,41 zł  

SP Siedliska     696 037,79 zł   179 897,78 zł   29 250,00 zł     209 147,78 zł   486 890,01 zł  

SP 2 Wesoła 
do 31.08.21 
r. 

979 379,90 zł 518 265,06 zł   461 114,84 zł 

Razem 
 

11 635 858,40 
zł  

7 685 247,00 zł  198 466,00 zł     3 752 412,40 zł  

 

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w kwocie 303 149,49 zł.  
Opłacono koszty wychowania przedszkolnego świadczonego przez inne gminy w wysokości 
135 265,87 zł. Na projekt  Przedszkole w Warze - nowa jakość edukacji przedszkolnej”  
wydatkowano 67 344,24 zł. 
 

Środki zewnętrzne 

1) Dotacja podręcznikowa – zakup podręczników dla uczniów w szkołach 

podstawowych w Gminie Nozdrzec – 78 776,19 zł. 

2) Pomoc materialna dla uczniów - stypendia – 236 239,78 zł. 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOZDRZCU 

1. Gminny Ośrodek Kultury: 

a) Przychody:                   461 610,24 zł 
Stan środków na początek roku                    3 653,24 zł 
Dotacja podmiotowa z budżetu                261 057,00 zł 

b) Koszty opłacone -                                                                 328 957,00 zł 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
- na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
poniesiono koszty w kwocie:                                                  124 889,25 zł 
-składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę i umowę zlecenie:                                                         230 468,03 zł 

- składki na fundusz pracy:                                                            3 152,40 zł 

- wynagrodzenia bezosobowe:                                                   16 080,00 zł 

- wydatki osobowe (niezaliczane   do wynagrodzeń)                179,00 zł 

Zakup materiałów i wyposażenie(wyposażenie GOK-u, materiały biurowe, środki 
czystości, zakup nagród konkursowych i prasy, artykuły i materiały na przygotowanie 
imprez plenerowych oraz projektowych):                            820 649,19 zł 

Zakup usług zdrowotnych:                                                                   170,00 zł 
Zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, licencja na użytkowanie 
programu finansowo- księgowego, usługi transportowe, organizacja i obsługa 
techniczna wydarzeń kulturowych):                                               69 389,74 zł   

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   20 230,00 zł 

Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy dyrektora)  
                                                                                                                           660,22 zł 

Świadczenie urlopowe                                                                           3 681,86 zł 

Szkolenie pracowników                                                                             865,60 zł 

2. Biblioteki: 
a) Przychody:                                                                                    324 800,00 zł 
Dotacja podmiotowa z budżetu JST           376 500,00 zł 
Dotacja z Biblioteki Narodowej                             7  000,00 zł 

b) Koszty opłacone                           383 500,00 zł 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
- na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
poniesiono koszty w kwocie                                                             271 652,20 zł 
- składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę i umowę zlecenie             460 694,86 zł 

- składki na fundusz pracy                             50 309,79 zł 

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                          1 876,00 zł 
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Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie bibliotek, zakup środków czystości, 
prenumerata prasy fachowej dla bibliotek, artykuły biurowe, nagrody dla dzieci 
biorących udział w konkursach czytelniczych, organizacja imprez okolicznościowych, 
spotkań, warsztatów)                24 801,80 zł 

Zakup książek do bibliotek                             19 400,00 zł 

Zakup usług zdrowotnych                                      70,00 zł 

Zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, zakup licencji na użytkowanie 
programu finansowo- księgowego, obsługa programu MAK +,)  3 039,92 zł 
Opłaty z tytułu zakupu usług- telekomunikacyjnych                      1 637,56 zł  
       

Świadczenia urlopowe                                 8 138,87 zł 

Szkolenia pracowników                                    879,00 zł 

Łączna kwota kosztów opłaconych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu wynosi 
712 457,00 zł. 

Struktura zatrudnienia 

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku w Nozdrzcu przedstawia się następująco: 
1. Dyrektor - pełny etat. 
2. Księgowa - 3/8 etatu. 
3. Specjalista do spraw promocji i pozyskiwania środków pomocowych – pełny etat. 
4. Pracownik biurowy -1/4 etatu. 
5. Bibliotekarz - 6 pełnych etatów. 

Organizowane zajęcia i wydarzenia: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą w Warze razem z filiami prowadziły 
prace nad katalogowaniem zasobów bibliotecznych w systemie MAK+. Przez cały rok, 
sukcesywnie była tworzona elektroniczna baza danych aby móc wdrożyć  kolejny etap 
komputeryzacji procesów bibliotecznych jakim jest bezpośredni dostęp  do katalogu on-
line. 

 Biblioteki po raz kolejny uczestniczyły w Wieloletnim Programie „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do 
Bibliotek Publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, pochodzących z budżetu państwa. W ramach programu, GBP oraz Filie 
zakupiły 303 książek o łącznej wartości 7000,00 zł. Natomiast ze środków dotacji 
samorządowej zakupiono 505 woluminów  o łącznej wartości 12 400,00 zł. Zakup 
nowości wydawniczych w znacznym stopniu poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów 
bibliotecznych oraz zaspokoił potrzeby czytelników. Wybór zakupu książek był 
dostosowany do potrzeb i zainteresowań czytelników. Zakupiono książki dla każdej 
grupy wiekowej. 

 Już po raz drugi Biblioteki włączyły się do akcji „Mała książka-wielki człowiek”. 
Wspólne czytanie może być okazją do budowania bliskości i do przyjemnego spędzenia 
czasu. Każdy młody czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: 
książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. 

Ponadto organizowane były liczne warsztaty rękodzieła, malarskie, wystawy, zajęcia 
rozwijające dla dzieci i młodzieży – teatrzyki, wycieczki, głośne czytanie, konkursy. 
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Gminny Ośrodek Kultury realizuje wydarzenia na podstawie wcześniej 
zaplanowanego harmonogramu imprez. Z uwagi na trudny czas pandemii koronawirusa 
i wprowadzane sukcesywnie obostrzenia w całym kraju, nie mogliśmy w pełni 
zrealizować wszystkich założonych zadań programowych. W niesprzyjającej sytuacji 
sanitarno - epidemiologicznej zrealizowano następujące wydarzenia: 

Styczeń: 

1) Podsumowanie Konkursu „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”. 
2) Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Zabytki Gminy Nozdrzec” pod 

honorowym patronatem Wójta Gminy Nozdrzec. 
3) Konkurs online „Zima za oknem”. 
4) Opracowanie wniosku do programu „Niepodległa”. 
5) Konkurs online „Wspomnienia z okazji Dnia Babci i Dziadka”. 
6) Opracowanie wniosku w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. 
7) Opracowanie wniosków w ramach programu „EtnoPolska”. 

Luty: 

1) Gminny Konkurs  „Palma Wielkanocna”. 
2) Szkolenie online w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu 

"Prom Do Kultury" w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021, 
którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

3) Realizacja działań projektowych w ramach otrzymanego dofinasowania na 
realizację zadania „Dworska Pasieka” z Funduszu Naturalnej Energii, 

Marzec: 

1) Realizacja zadania „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

2) Spotkanie z przedstawicielami   Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historyczne 
"Galicja” w celu nawiązania współpracy oraz opracowanie wspólnego stanowiska 
ws. planowanych działań w kierunku zachowania i wyeksponowania  zabytków 
sztuki fortyfikacyjnej okresu II wojny światowej. 

3) Warsztaty wielkanocne. 
4) Opracowanie ankiety w ramach konkursu „Podwórko NIVEA”. 
5) Spotkanie z Animatorem z NCK oraz Etnolożkami ze Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna  w ramach zadania „Prom Do Kultury” 
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. 

6) Opracowanie wniosku  do programu „Skrzydła dla Mamy” Fundacji BGK. 
7) Konkurs na zdjęcie domowej biblioteczki w ramach Międzynarodowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich. 
Kwiecień: 

1) Spotkania z mieszkańcami gminy w celu opracowania lokalnej diagnozy 
w ramach zadania pn. "Prom Do Kultury" w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2021, którego organizatorem jest Narodowe Centrum 
Kultury. 

2) Opracowanie wniosku w ramach otwartego konkursu ofert „Mecenat kulturalny” 
woj. podkarpackiego. 

3) Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu "Palma Wielkanocna". 
4) Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu. 
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Maj: 

1) Opracowanie wniosku „Podwórko NIVEA". 
2) Opracowanie wniosku  w ramach programu  „Dzieci kapitana Nemo” Fundacji 

BGK. 
3) Rozstrzygnięcie  Konkursu „Zabytki Gminy Nozdrzec” pod honorowym 

patronatem Wójta Gminy Nozdrzec. 
4) XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.  
5) Warsztaty. "Z życia pszczół” w ramach projektu „Dworska Pasieka” dzięki 

grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. 
6) Diagnoza lokalna- podsumowanie działań przeprowadzonej diagnozy potencjału 

kulturotwórczego na terenie Gminy Nozdrzec-diagnoza lokalna, ramach zadania 
„Prom Do Kultury”, realizowanego z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
2021. 

7) Konkurs na inicjatywy lokalne w ramach projektu „Prom Do Kultury” 
realizowanego  
z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.  

Czerwiec: 

1) Dzień Dziecka pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nozdrzec,. 
2) Warsztaty "Kochajmy Pszczoły" w  ramach projektu „Dworska Pasieka” dzięki 

grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. 
3) Spotkanie z Animatorem z NCK oraz rozstrzygnięcie konkursu na  inicjatyw 

lokalne realizowane w ramach projektu „Prom Do Kultury” z programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.  

4) Szkolenie  dla Dyrektorów w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 
5) Spotkanie z członkami KGW oraz OSP. 
6) Opracowanie wniosku  na I Powiatowe Święto Ziemniaka. 

Lipiec: 

1) Festiwal Miodowy" wydarzenie podsumowujące działania projektu „Dworska 
Pasieka”, realizowanego dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu 
Naturalnej Energii. 

2) Spotkania robocze w   z grupami nieformalnymi w ramach  projektu „Prom 
Do Kultury” z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 cz. II.  

3) Opracowanie wniosku do programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen. 
4) Opracowanie wniosku do programu Rozgrzewamy Polskie Serca – Fundacja 

PGE. 
5) Dni Gminy Nozdrzec. 
6) XIX Przegląd Kapel Ludowych –„Kapeliada 2021”. 
7) Konkurs fotograficzny online: „Wakacyjne podróże małe i duże z książką”. 

Sierpień: 

1) Opracowanie wniosku do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025. 

2) Udział w akcji Mapa Bibliotek. 
3) Realizacja oddolnych Inicjatyw w ramach projektu „Prom Do Kultury” 

z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 cz. II. 
 „Plon niesiemy Plon" - warsztaty plecenia wieńców oraz  dożynki  wiejskie 

w Warze, 

https://www.facebook.com/FunduszNaturalnejEnergii/?__cft__%5b0%5d=AZX6vh4bd2VDR5ZYs8H3UjOfhgTwAvQxOwtXXBq7gH7yD98l496U6JIExHc5t591JgF_U0uiihGDlGLOGojjK1RSSkN6k0jgOtc3oIAXG7rHIud44hWzlgaB-IJpZNf0SV-UpDCwz0Svr7M0Y9f7ok9TvuJHQ3BpQAuotlyGVb4xXQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FunduszNaturalnejEnergii/?__cft__%5b0%5d=AZX6vh4bd2VDR5ZYs8H3UjOfhgTwAvQxOwtXXBq7gH7yD98l496U6JIExHc5t591JgF_U0uiihGDlGLOGojjK1RSSkN6k0jgOtc3oIAXG7rHIud44hWzlgaB-IJpZNf0SV-UpDCwz0Svr7M0Y9f7ok9TvuJHQ3BpQAuotlyGVb4xXQ&__tn__=kK-R
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 Trening dla zdrowia i kultury- zajęcia rekreacyjno- ruchowe dla dzieci 
i dorosłych oraz zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci- grupy nieformalnej 
z Wary; 

 Brygada RR działająca przy bibliotece w Siedliskach cykl warsztatów 
w obrębie teatrzyku Kamishibai, makramy ściennej, kulinariów oraz 
malarstwa; 

4) Obsługa wydarzenia Drift Show Izdebki 2021. 
5) Zakup instrumentów oraz nagłośnienia w ramach zadania  Infrastruktura 

Domów Kultury. 
Wrzesień: 

1) X Narodowe Czytanie. 
2) Realizacja oddolnej inicjatywy „Poznajmy nasze dawne zwyczaje” grupy 

nieformalnej z Hłudna w ramach projektu „Prom Do Kultury”  z programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 cz. II. 

3) Cykl zajęć w ramach oddolnej inicjatywy "Trening dla zdrowia i kultury". 
4) Cykl zajęć w ramach oddolnej inicjatywy „Brygady RR z Siedlisk”. 
5) Realizacja oddolnej inicjatywy "Otwórzmy się na siebie" grupy nieformalnej 

działającej  
przy Środowiskowym  Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. 

6) Opracowanie wniosków do programu Karpackie Inicjatywy Lokalne w ramach  
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” 
za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”. Karpackie Inicjatywy 
Lokalne. 

Październik: 

1) VII Ogólnopolska NOC Bibliotek. 
2) Ogłoszenie konkursu „11 listopada-Święto Niepodległości” pod honorowym 

patronatem Wójta Gminy Nozdrzec, na wykonanie tzw. „kotylionu”. 
3) I Powiatowe Święto Ziemniaka. 
4) „NieTuzinkowy Bieg”. 
5) Koordynacja akcji wicia wianków dla osób zasłużonych Gminy Nozdrzec  z okazji 

zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. 
6) Dwudniowe warsztaty wikliniarstwa w ramach zadania "Wierzbowy Zakątek 

w Izdebkach - wyjątkowe miejsce integracji" w ramach  programu Karpacka 
Inicjatywa Lokalna współfinansowana ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030. 

Listopad: 

1) Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika 
w Nozdrzcu. 

2) Wernisaż  prac powstałych  w ramach projektu "EtnoGmina - Warsztaty pisania 
ikon". 

3) Zajęcia muzyczne. 
4) Szkolenia online w ramach zadania Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.  

Grudzień: 
1) Gminne eliminacje do  XXVI Konkursu Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty 

2021”. 
2) Udział w Konwencie  "Dziedzictwo kulturowe w codziennej praktyce domu 

kultury" organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury oraz  prezentacja 
dobrych praktyk na przykładzie wyróżnionej inicjatywy „Otwórzmy się na siebie” 
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Dzień otwarty w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. 
3) Warsztaty Bożonarodzeniowe. 
4) Zajęcia muzyczne. 
5) Szkolenie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. 

 
Wnioski o dofinasowanie opracowane złożone przez GOK, które otrzymały dotację: 

W 2021 roku pozyskane zostały środki na zadania z obszaru kultury, w dotychczas 
niespotykanej wysokości. Dzięki udziałowi w licznych programach, których 
Operatorami były organizacje pozarządowe, ministerstwa oraz instytucje im podległe- 
przeprowadzono dziesiątki wydarzeń kulturalnych. Nowatorskie działania animacyjne, 
prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych 
i terenowych form pracy, podtrzymanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego 
naszych przodków, liczne warsztaty oraz spotkania były ukierunkowane 
na bezpośrednią i bliską współpracę ze społecznością lokalną. Wśród mieszkańców 
zapanowało poczucie, że nie muszą być wyłącznie adresatami proponowanych 
przedsięwzięć, ale również mogą stać się ich autorami. W specjalnie przygotowanej 
ofercie dla mieszkańców brano również pod uwagę propagowanie zdrowego trybu życia 
oraz promocję kultury fizycznej wśród dzieci i Seniorów. 
Na realizację wielu przedsięwzięć wpływ miały nie tylko pozyskane środki zewnętrzne. 
Realizacja tylu wydarzeń nie byłaby możliwa bez oddolnego zaangażowania 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz pracowników Urzędu 
Gminy Nozdrzec, którzy bez względu na dzień tygodnia realizowali techniczne zadania 
wynikające z przygotowań, których efektem były szczególne wydarzenia. Wypracowane 
zostały metody współpracy oraz umiejętność współdziałania dla realizacji wspólnych 
celów, co sprzyjało budowie pozytywnej atmosfery, która panowała nie tylko w trakcie 
wydarzeń, ale również w okresie pomiędzy nimi. W ramach pozyskanych środków 
inwestycyjnych doposażono naszą instytucję kultury w liczny sprzęt muzyczny, który 
wykorzystywany jest w nauce gry na instrumentach. 
W 2021 roku złożono łącznie 20 wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju zadań. 
Pozytywną ocenę uzyskało 60%, czyli aż 12 aplikacji. Nie wszystkie zadania zostały 
zakończone, ale ogólna kwota zaangażowana na działania kulturalne, na podstawie 
pozytywnie zweryfikowanych wniosków za 2021 rok, wyniosła 307 719,00 złotych. 
Udział w tej kwocie mają środki zewnętrzne w wysokości 235 960,00 złotych (77%) oraz 
wkład własny pochodzący z budżetu gminy Nozdrzec w kwocie 71 759,00 złotych 
(23%). 

1. Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 cz. I- kwota dofinansowania 8 000,00 
złotych. 

2. Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 cz. II- kwota dofinansowania 21 900,00 
złotych; udział własny 1 200,00 złotych. 

3. Fundusz Naturalnej Energii- kwota dofinansowania 10 000,00 złotych; udział 
własny 3 100,00 złotych. 

4. Infrastruktura Domów Kultury- kwota dofinansowania 28 000,00 złotych; udział 
własny 12 023,00 złotych. 

5. Konwersja Cyfrowa Domów Kultury- kwota dofinansowania 119 000,00 złotych; 
udział własny 37 266,00 złotych. 

6. Mecenat Kultury- kwota dofinansowania 15 000,00 złotych; udział środków gm. 
Nozdrzec 5 000,00 złotych. 

7. I Powiatowe Święto Ziemniaka- kwota dofinansowania 2 500,00 złotych; udział 
środków gm. Nozdrzec 4 700,00 złotych. 
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8. Fundacja Wspólnota Pokoleń- Aktywni Seniorzy- kwota dofinansowania 4 000,00 
złotych. 

9. Karpackie Inicjatywy Lokalne- kwota dofinansowania 4 660,00 złotych; udział 
własny niefinansowy 980,00 złotych. 

10. Karpackie Inicjatywy Lokalne- kwota dofinansowania 7 900,00 złotych; udział 
własny niefinansowy 750,00 złotych 

11. Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów- kwota dofinansowania 5 000,00 
złotych; udział środków własnych 6 740,00 złotych. 

12. Fundacja Orlen- kwota dofinansowania 10 000,00 złotych. 
 


