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OiSO.0002.37.2022  

 

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2022  

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC  

z dnia 25 marca 2022 roku  

 

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

w załaczeniu).  

 

 

Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 10.30.  

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz.  

 

Po dokonaniu otwarcia sesji i powitaniu wszystkich zgromadzonych, Przewodniczący Rady 

Gminy Nozdrzec stwierdził prawomocność obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad w pkt. 11 

podpunkt 5) o projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025. 

Wniosek przyjęto głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

 

Sesję realizowano według porządku obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 stycznia 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 24 lutego 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 16 marca 2022 r. 

6. Informacja Wójta o realizacji uchwał. 

7. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

za 2021 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  

im. Anny w Izdebkach za 2021 rok. 

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie; 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2022, 
2) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec biorących udział  

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub 

ćwiczeniach pożarniczych, 
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3) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2022 roku, 

4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowościach 

Nozdrzec i Wesoła, 

5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. 

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

13. Zakończenie. 

 

Ad 3, 4, 5.  

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu:  

- Nr XXXIV/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku. W głosowaniu protokół przyjęto głosami:  

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

- Nr XXXV/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku. W głosowaniu protokół przyjęto głosami:  

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

- Nr XXXVI/2022 z dnia 16 marca 2022 roku. W głosowaniu protokół przyjęto głosami:  

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

 

 

Ad 6, 7. 

Wójt Stanisław Żelaznowski przedstawił informację z realizacji uchwał z ostatniej sesji oraz 

informacje o wydanych zarządzeniach. 

 

Ad 8.  

Sprawozdanie z rocznej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu 

przedstawił kierownik – Dariusz Sawczak. 

 

Ad 9.  

Sprawozdanie z rocznej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny  

w Izdebkach przestawiła kierownik – Katarzyna Dyrda. 

 

Radny Marian Zabój pytał czy osoby uczęszczające do ośrodka są w stanie usamodzielnić się  

tak aby na miejsce tej osoby przyjąć nową osobę. 

 

Pani kierownik ŚDS poinformowała, że ośrodek pomaga i uczy osoby uczęszczające do 

funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym. Pracownicy ośrodka pomagają wydłużyć 

okres remisji choroby, uniknąć hospitalizacji i przebywania głównie w oddziałach 

psychiatrycznych. Wiele z tych osób pomimo zamieszkania z rodziną utrzymuje się  

i funkcjonuje samodzielnie poprzez wykonywanie podstawowych codziennych czynności.  

Pobyt w ŚDS odbywa się na zasadzie przyznanej decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej – w czasie określonym w porozumieniu z uczestnikiem - na który zostaje 

opracowany plan wspierająco-aktywizujący. W przypadku gdy efekty planu nie zostały 

osiągnięte w określonym czasie, wówczas ten czas zostaje wydłużony, a uczestnik może sam 

zrezygnować z uczęszczania do ośrodka.  
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Ad 10. 

Sprawozdanie z rocznej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, przedstawiła Dyrektor – 

Edyta Serwatka. 

 

Przewodniczący Rady Gminy jako koordynator i autor projektów, podziękował społeczności 

lokalnej za zaangażowanie w liczne inicjatywy w ramach zawiązanych grup nieformalnych:  

Dom Kultury+, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Podziękowania skierowane zostały do 

pracowników Urzędu Gminy Nozdrzec zaangażowanych w tworzenie infrastruktury i obsługę 

techniczną tych wydarzeń. Przewodniczący poinformował o bardzo dobrej współpracy  

z organizacjami pozarządowymi dzięki, której udało się zorganizować I Powiatowe święto 

Ziemniaka i uczcić 155 rocznicę powstania Kół Gospodyń Wiejskich. Zadanie pn. "EtnoGmina 

- Warsztaty Pisania Ikon", zainteresowało mieszkańców z poza terenu Gminy Nozdrzec, 

którego efektem są ikony wystawione w Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu.  

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że ww. działania zrealizowano dzięki dobrej 

współpracy Wójta Gminy Nozdrzec i Rady Gminy Nozdrzec, która poprzez podejmowane 

uchwały wyrażała zgodę na udzielanie dotacji dla instytucji kultury.  

 

Radny Marian zabój zaproponował aby do kalendarza organizowanych imprez doszły 

uroczystości o charakterze patriotycznych. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformowała, że w 2021 roku były planowane obchody 

z okazji 11 listopada w Szkole Podstawowej w Wesołej, lecz zostały odwołane z powodu 

wytycznych sanepidu w związku z pandemią. 

Wójt Stanisław Żelaznowski stwierdził, że Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu funkcjonuję 

bardzo dobrze o czym świadczy liczba złożonych wniosków i zrealizowanych projektów.  

W realizację przedstawionych przedsięwzięć były zaangażowane wszystkie struktury 

działające na terenie gminy tj. Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, ŚDS, szkoły i parafie. Wójt 

podziękował za pracę Dyrektor GOK, pracownikom, natomiast Przewodniczącemu Rady 

Gminy Nozdrzec pogratulował efektywności w ramach składanych wniosków i podziękował 

za szczere zaangażowanie. 

Ad 11. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Skarbnik Halina Wandas wyjaśniła zaistniałe zmiany od czasu przesłania zawiadomień. 

 

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

 

Uchwała Nr XXXVII/364/2022 w sprawie zmian w budżecie gmin na rok 2022 przyjęta 

została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 
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Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec biorących udział  

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub ćwiczeniach 

pożarniczych. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Marian Zabój prosił w przypadku podejmowania uchwały o wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla strażaków ratowników OSP o uczestnictwo na sesji Komendanta lub Prezesa 

Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Radny stwierdził, że również powinno być 

przedstawione Radzie Gminy sprawozdanie z rocznej działalności OSP. 

 

Radny Zbigniew Szpiech pytał o ustalone stawki oraz potwierdził, że po innych samorządach 

takie sprawozdania z działalności OSP są przedstawiane Radzie Gminy.  

 

W sprawie wysokości stawek Wójt poinformował, że kwoty zostały ustalone przez Zarząd 

Ochotniczej Straży Pożarnej.   

 

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

 

Uchwała Nr XXXVII/365/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec 

biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach 

pożarniczych lub ćwiczeniach pożarniczych przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2022 

roku. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

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

 

Uchwała Nr XXXVII/366/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nozdrzec w 2022 roku przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych  

w miejscowościach Nozdrzec i Wesoła. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Marian Zabój wystąpił z propozycją negocjacji w sprawie wyznaczenia drogi 

dojazdowej do pól. 

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

 

Uchwała Nr XXXVII/367/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

położonych w miejscowościach Nozdrzec i Wesoła przyjęta została głosami: 

za - 13, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt Radnym został przedstawiony przed 

sesją. 

 

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

 

Uchwała Nr XXXVII/368/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2022 – 2025 przyjęta została głosami: 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 12. 

W wolnych wnioskach Wójt Stanisław Żelaznowski przedstawił informacje o planowanych  

i realizowanych inwestycjach: 

- dostawa trybun sportowych 3 rzędowych dla stadionu sportowego w miejscowościach: 

Hłudno oraz Nozdrzec w kwocie 66 838,20 zł. Montaż będzie wykonany przez firmę,  

a podbudowa i fundamenty pod trybuny będą wykonane przez pracowników grupy remontowej 

przy UG, 

- dostawa materiałów budowlanych dla Gminy Nozdrzec na rok 2022 za około 56 tys. zł. 

- dostawa płyt drogowych (IOMB) na potrzeby Gminy Nozdrzec za 87 tys. zł, (pierwsza 

dostawa w kwietniu). 

- został rozstrzygnięty przetarg na dostawę kruszywa na potrzeby Gminy Nozdrzec przez Firmę 

Pana Hadama z miejscowości Huta Poręby w kwocie 151 585,20 zł, 

- została unieważniona dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wstępne na 

potrzeby szacowania wartości zamówienia wycofali się z udziału w postępowaniu po 

zamknięciu fabryki Bosch w Rosji, 

- zakończono remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu dla pogotowia 

ratunkowego, wykonany przez pracowników grupy remontowej przy UG w kwocie 50 tys. zł. 



6 
 

- zrealizowano zadaszenie nad wejściami głównymi budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu  

w kwocie 68 900,00 zł, 

- w trakcie realizacji trwają prace remontowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Nozdrzcu, 

- trwa przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Hłudnie, w niedługim czasie 

zostanie zakończony etap prac ziemnych, 

- na kwiecień zaplanowany jest montaż oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego 

mieszkań socjalnych w Wesołej gm. Nozdrzec, 

- trwają prace przy budowie mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara, 

- rozpoczęto prace przy przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania 

wody w Izdebkach, 

- zrealizowano wymianę elementów na placach zabaw na terenie Gminy Nozdrzec (wszystkie 

place zabaw) kwota około 30 tys. zł, 

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec jest na etapie ogłoszenia przetargu 

na budowę sieci w Warze i w Nozdrzcu 

- obecnie dokonywany jest przegląd dróg gminnych które zostaną zakwalifikowane do remontu 

w roku 2022 r., 

- złożono wniosek na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na budowę oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Nozdrzec, której szacowana wartość na obecną chwilę wynosi 14 500 

000,00 zł netto. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem o wycinkę konarów przy drodze 

Harendarskiej przez pracowników grupy remontowej przed rozwinięciem się drzew. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel prosił o poprawę drogi Harendarskiej na samym dole. 

 

Wójt poinformował o trwających już pracach przy wycince konarów i podczas dokonywanych 

prac, pracownicy grupy remontowej zajmą się poprawą przejazdu. 

 

Radny Zbigniew Szpiech wnioskował o zakup foto pułapek. Radny przekazał, że właściciele 

działek na których znajdują się dzikie wysypiska otrzymują z urzędu pisma o uprzątnięcie 

odpadów, które nie należą do nich.   

 

Radny Stanisław Dańko prosił o remont barierek na moście, gdzie leżą w trawie i są niszczone 

przez korozje. 

 

Wójt prosił aby zachęcać mieszkańców, którzy korzystają z danego mostu, aby w pracach 

społecznych dokonywali remontów takich mostów ponieważ gmina nie jest w stanie 

wyremontować wszystkich mostów. 

 

Radny Marian Zabój poparł wniosek Radnego Zbigniewa Szpiecha w sprawie zakupu foto 

pułapek, gdyż problem dzikich wysypisk się powtarza. 

 

Wójt poinformował, że grupa remontowa będzie zbierała śmiecie. 
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Radny Zbigniew Szpiech zwrócił się z pytaniem, jakiej ma udzielić odpowiedzi właścicielowi 

działki na której znajduje się dzikie wysypisko, co ma zrobić z zalegającymi odpadami? 

 

Wójt poinformował, że te konkretne przypadki będą konsultowane z pracownikami ochrony 

środowiska urzędu. 

 

W sprawie ochrony środowiska Wójt prosił Radnych o apelowanie i przestrzeganie wszystkich 

przed wypalaniem traw, gdzie jest zagrożone niejednokrotnie ludzkie życie. 

 

Radny Piotr Ogrodnik pytał o podjęte kroki w celu pozyskania środków finansowych od 

Nadleśnictwa celem dokończenia drogi. 

 

Wójt odpowiedział, że wniosek został złożony przez Nadleśnictwo w sierpniu 2021 roku,  

a realizacja inwestycji planowana jest na ten rok. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec, 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zakończył obrady. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Bogusława Wójcik 

 

 

 

 

  


