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OiSO.0002.39.2020 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

 

z dnia 9 maja 2022 roku 

 

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

obecności w załączeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 8.00 do godziny 8.20. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec – Adrian Skubisz. 

 

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

Wójta Gminy Nozdrzec, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Sesję realizowano według porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie kworum. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

b) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu gminy, 

c) pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,  

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, 

e) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Zwiastowania Pańskiego  

w Izdebkach, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Huta Poręby. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Marian Zabój pytał o liczbę laptopów oraz komu zostaną przekazane? 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że laptopów będzie około 60 szt, i zostaną 

rozdysponowane do uczniów Gminy Nozdrzec, których przodkowie pracowali w pegeerach,  

a rodzice lub opiekunowie w trakcie naboru złożyli wnioski i odpowiednie dokumenty.  

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXIX/370/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 przyjęta 

została głosami: 

za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Marian Zabój pytał na co będzie przeznaczona pożyczka - na budowę kanalizacji czy 

oczyszczalni. 

 

Wójt poinformował, że z tych środków planowana jest budowa sieć kanalizacyjnej  

w miejscowości Nozdrzec i Wara. Na oczyszczalnię zostały złożone wnioski w ramach naboru 

Polskiego Ładu i oczekujemy na rozstrzygnięcie. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel pytał czy konieczne jest zaciąganie pożyczki. 

 

Wójt przekazał, że chcąc przystąpić do realizacji budowy kanalizacji konieczna jest ta pożyczka 

na korzystnych dla gminy warunkach. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXIX/371/2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy przyjęta została 

głosami: 

za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Marian Zabój pytał o powód zmiany uchwały i o środki finansowe na całość zadania. 
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Wójt w sprawie środków na całość zadania poinformował, że gmina oczekuje na 

rozstrzygnięcie zamówienia, natomiast procedowany projekt uchwały dotyczy budowy 

chodnika w miejscowości Nozdrzec od mostu w kierunku GOK. 

 

Halina Wandas wyjaśniła, że zmiana uchwały wynika z pisma Marszałka Województwa 

Podkarpackiego o doprecyzowanie nazwy zadania. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXIX/372/2022 w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjęta została głosami: 

za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel pytał o budowę chodnika w miejscowości Ujazdy. 

 

Wójt poinformował, że budowa chodników w miejscowości Wesoła i Ujazdy są planowane ze 

środków III edycji Polskiego Ładu. 

 

Radny Marian Zabój pytał czy kwota 425 669 tys. to 5 % tak jak było to przedstawiane. 

 

Wójt przekazał, że z uwagi na wzrosty cen, koszty przetargów przewyższają wartości 

kosztorysowe. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXIX/373/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzozowskiego przyjęta została głosami: 

za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej  

p.w. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 
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Uchwała Nr XXXIX/374/2022 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-

Katolickiej p.w. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach przyjęta została głosami: 

za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Huta Poręby. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym wraz  

z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Marian Zabój pytał dlaczego sprzedaż w drodze przetargowej. 

 

Wójt poinformował o wniosku, w którym Nadleśnictwo Dynów zwróciło się z prośbą zakupu 

przedmiotowych działek w drodze bezprzetargowej, celem przeznaczenia ich na skład drewna.  

Wójt podkreślił, że wychodząc naprzeciw bardzo dobrej współpracy z Instytucją Publiczną jaką 

są Lasy Państwowe, zasadnym jest podjęcie projektu uchwały.   

 

Radny Zbigniew Szpiech pytał czy właściciel działki przyległej do działki bez dojazdu nie jest 

zainteresowany jej zakupem? 

 

Radny Krzysztof Zawadzki wyjaśnił, że działka bez dojazdu przylega do potoku  

i poinformował o pozytywnej opinii Rady Sołeckiej Huty Porąb w sprawie sprzedaży 

przedmiotowych działek. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XXXIX/375/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Huta Poręby 

przyjęta została głosami: 

za - 15, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zakończył 

obrady XXXIX, sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 

 


