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OiSO.0002.41.2022 

 

PROTOKÓŁ NR XLI/2022 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC  

z dnia 30 czerwca 2022 roku  

 

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na sesji było 14 Radnych nieobecny Radny 

Zbigniew Szpiech (lista obecności w załaczeniu).  

 

Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 11.40.  

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz.  

 

Po dokonaniu otwarcia sesji i powitaniu wszystkich zgromadzonych, Przewodniczący Rady 

Gminy Nozdrzec stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z dwoma wnioskami w sprawie: 

1) usunięcia z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 5) projektu uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze. 

Uzasadniając tym, że wykonanie prac nie mieści się w zakresie prac wyszczególnionych 

w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Wniosek przyjęto głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

2) poszerzenia porządku obrad w pkt. 10 podpunkcie 5) o projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030”. Sekretarz Gminy przedstawiła 

wnioskowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wniosek przyjęto głosami: za – 14, 

przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Radny Marian Zabój zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał 

dotyczących dzierżawy i służebności działek gminnych. Uzasadniając brakiem informacji 

na temat przejęcia działek gminnych po 30 latach dzierżawy na własność przez firmę 

dzierżawiącą oraz brakiem informacji o wysokości dzierżawy i opłaty podatku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o usunięcie 

z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 10) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej. W wyniku głosowania 

wniosek odrzucono głosami: za – 6, przeciw –5, wstrzymujących się – 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o usunięcie 

z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 11) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
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zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej. W wyniku głosowania 

wniosek odrzucono głosami: za – 6, przeciw – 5, wstrzymujących się – 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o usunięcie 

z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 12) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej. W wyniku głosowania 

wniosek odrzucono głosami: za – 6, przeciw – 5, wstrzymujących się – 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o usunięcie 

z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 13) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej. W wyniku głosowania 

wniosek odrzucono głosami: za – 6, przeciw – 5, wstrzymujących się – 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o usunięcie 

z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 14) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu. W wyniku głosowania wniosek 

odrzucono głosami: za – 6, przeciw – 5, wstrzymujących się – 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o usunięcie 

z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 15) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu. W wyniku głosowania wniosek 

odrzucono głosami: za – 6, przeciw – 5, wstrzymujących się – 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o usunięcie 

z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 16) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej oraz ustanowienia służebności 

przesyłu dla nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec na okres 30 lat. 

W wyniku głosowania wniosek odrzucono głosami: za – 6, przeciw – 5, wstrzymujących się –

 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o 

usunięcie z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 17) projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu. W wyniku głosowania 

wniosek odrzucono głosami: za – 6, przeciw – 5, wstrzymujących się – 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego Mariana Zaboja o usunięcie 

z porządku obrad w pkt. 10 podpunktu 18) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu. W wyniku głosowania wniosek 

odrzucono głosami: za – 6, przeciw – 5, wstrzymujących się – 3. 

 

Sesję realizowano według porządku obrad po zmianach: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie kworum. 
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3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 marca 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 9 maja 2022 r. 

6. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 6 czerwca 2022 r. 

7. Informacja Wójta o realizacji uchwał. 

8. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 

9. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” oraz 

ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wołodź 4”. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie; 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2022, 
2) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Nozdrzec”, 
3) upoważnienia Wójta Gminy Nozdrzec do wykonywania zmian w planie dochodów 

wydatków budżetu Gminy Nozdrzec w celu realizacji zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy, 
4) likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,  
5) przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030”, 

6) zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,  

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

własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby, 

8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w prawie 

własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła, 

9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Izdebki, 

10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze 

bezprzetargowej, 

11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze 

bezprzetargowej, 

12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze 

bezprzetargowej, 

13) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze 

bezprzetargowej, 

14)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu, 

15) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu, 

16) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej oraz 

ustanowienia  służebności przesyłu dla nieruchomości, będących własnością Gminy 

Nozdrzec na okres 30 lat, 

17) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu, 

18) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu, 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zakończenie. 

 

Ad 3, 4, 5, 6.  

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu:  
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- Nr XXXVII/2022 z dnia 25 marca 2022 roku. W głosowaniu protokół przyjęto głosami: 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

- Nr XXXVIII/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku. W głosowaniu protokół przyjęto głosami:  

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

- Nr XXXIX/2022 z dnia 9 maja 2022 roku. W głosowaniu protokół przyjęto głosami:  

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

- Nr XL/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku. W głosowaniu protokół przyjęto głosami:  

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Ad 7, 8. 

Wójt Stanisław Żelaznowski przedstawił informację z realizacji uchwał od XXXVII sesji oraz 

informacje o wydanych zarządzeniach. 

 

Ad 9. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia obwieszczenia w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wołodź 4” oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt obwieszczenia został doręczony 

Radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Marian Zabój pytał o ilość zmian, które trwają od kilku lat i kto ponosi koszty 

związane ze zmianami oraz zgłosił uwagi do mało czytelnej legendy dołączonej do projektu 

obwieszczenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt obwieszenia nie jest kolejną zmianą 

lecz ujednoliceniem podjętych uchwał w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”. 

 

Sekretarz Gminy w ramach dodatkowych wyjaśnień przytoczyła art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) i stwierdziła, że obwieszczenie jest ujednoliceniem 

zmian przez ogłoszenie tekstu jednolitego. 

 

W oczekiwaniu na udzielenie wyjaśnień związanych z ponoszonymi kosztami, Wójt Gminy 

poinformował, że właściciel tego terenu ponosił koszty związane ze zmianami w formie 

darowizny. 

 

Wyjaśnień w sprawie poniesionych kosztach udzielił pracownik merytoryczny informując, że 

gmina nie ponosi kosztów. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

obwieszczenia. 

 



5 
 

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” oraz ogłoszenia 

ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„Wołodź 4”przyjęte zostało głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 10. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Giny Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Zmiany, które zaszły w projekcie uchwały omówiła Skarbnik Gminy. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/380/2022 w sprawie zmian w budżecie Giny Nozdrzec przyjęta została 

głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 

budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Nozdrzec”. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/381/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 

wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec” przyjęta została głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nozdrzec do wykonywania zmian  

w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nozdrzec w celu realizacji zadań związanych 

z pomocą obywatelom Ukrainy. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 
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Radny Piotr Ogrodnik pytał o liczbę uchodźców z Ukrainy, którym gmina udzieliła pomocy 

finansowej. 

 

Skarbnik poinformowała, że według statystyki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej było 

90 osób a w obecnym czasie jest 50 osób. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/382/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nozdrzec do 

wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nozdrzec w celu 

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przyjęta została głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Piotr Ogrodnik pytał o powód likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Nozdrzcu. 

 

Wójt Stanisław Żelaznowski wyjaśnił, że przyczyną likwidacji są kwestie finansowe, gdyż 

zakład nie posiada środków finansowych do samofinansowania. Wójt stwierdził, że po 

wybudowaniu oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu można powołać Zakład Gospodarki 

Komunalnej. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/383/2022 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Nozdrzcu przyjęta została głosami: 

za - 13, przeciw - 1, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030”. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został przestawiony Radnym 

na sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 
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Uchwała Nr XLI/384/2022 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-

2030” przyjęta została głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Piotr Ogrodnik pytał czy w każdej szkole było stanowisko pedagoga. 

 

Wójt poinformował, ze pedagog był w każdej szkole na etacie kilku godzin dziennie. 

Natomiast zmiana ustawy wprowadza wymóg zapewnienia uczniom odpowiednich 

specjalistów. 

 

Radny Marian Zabój pytał czy będzie stanowisko psychologa po szkołach. 

 

Wójt wyjaśnił, że będzie to wynikało z orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno 

Pedagogiczną. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/385/2022 w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela przyjęta została głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta 

Poręby. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/386/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Huta Poręby przyjęta została głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.  
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Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów 

w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radny Piotr Ogrodnik pytał czy najpierw nie należałoby pozyskać drewna z części  należącej 

do gminy. 

 

Wójt stwierdził, że jeżeli współwłaściciel jest zainteresowany zakupem udziałów należących 

do Gminy to zasadnym jest podjęcie takiej uchwały. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/387/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Wesoła przyjęta została głosami: 

za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych 

w miejscowości Izdebki. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

 

Radna Grażyna Gładysz pytała o opinię Rady Sołeckiej w sprawie procedowanego projektu 

uchwały. 

 

Wójt poinformował, że nie występował do Rady Sołeckiej o opinię. A wyrażając zgodę na 

zamianę, gmina osiągnie korzyść z tego tytułu. 

 

Radny Marian Zabój przypomniał sytuację w miejscowości Nozdrzec, gdzie rolnik zwrócił 

się z prośbą o zamianę działki i nie wyrażono zgody. 

 

Wójt poinformował, że został przedstawiony projekt uchwały, a ostateczna decyzja należy do 

Rady Gminy. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/388/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

położonych w miejscowości Izdebki przyjęta została głosami: 
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za - 12, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Po piętnastominutowej przerwie, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 

kolejnego projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat  

w drodze bezprzetargowej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 

 

Radny Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisu z 30 lat na okres 29 lat 

10 miesięcy. Uzasadniając to możliwością przejęcia działek przez firmę po 30 latach 

dzierżawy przez zasiedzenie. 

 

Radni Marian Zabój oraz Stanisław Potoczny poparli wniosek Radnego Stanisława Szpiecha. 

 

Wójt w odniesieniu do uwag Radnych przypomniał o spotkaniu Radnych z przedstawicielem 

firmy, na którym uczestniczył Radca Prawny i na te pytania odpowiadał. 

 

Radni Grażyna Gładysz i Krzysztof Kurdziel również poparli wniosek Radnego Stanisława 

Szpiecha. 

 

Wójt Gminy zaprosił Radnych na spotkanie z Radcą Prawnym w celu wyjaśnienia kwestii 

związanych z umową. 

 

Sekretarz Gminy poinformowała, że w przypadku dzierżawy wieloletniej, dzierżawca jest 

posiadaczem zależnym i nie jest możliwe przejęcie działki przez posiadacza zależnego. 

 

Radny Stanisław Szpiech stwierdził, że żadna kancelaria nie wykluczy tego, iż w trakcie 

trwania umowy firma może stać się posiadaczem samoistnym i po 30 latach trwania umowy 

może wystąpić do sądu o zasiedzenie tych nieruchomości. Radny poinformował, że 

w umowach jest dużo niejasności. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec poddał wniosek Radnego Stanisława Szpiecha 

w sprawie zmiany lat z 30 na 29 lat 10 miesięcy w tytule projektu uchwały i w § 1. Wniosek 

przyjęto głosami: za – 12, przeciw -1, wstrzymujących się – 1. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 
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Uchwała Nr XLI/389/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej przyjęta została głosami: 

za - 13, przeciw - 1, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat  

w drodze bezprzetargowej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 

 

Radny Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o zmianę lat w tytule projektu uchwały 

z 30 lat na 29 lat 10 miesięcy i w § 1. Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw - 1, 

wstrzymujących się – 1. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/390/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej przyjęta została głosami: 

za - 13, przeciw - 1, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat 

w drodze bezprzetargowej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 

 

Radny Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o zmianę lat w tytule projektu uchwały 

z 30 na 29 lat 10 miesięcy i w § 1. 

Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw -1, wstrzymujących się – 1. 

 

Radny Marian Zabój pytał czy ma składać wniosek do każdego projektu uchwały o naliczeniu 

wysokości czynszu dzierżawy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że takie informacje będą zawarte w umowie 

z WIND ENERGIĄ. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/391/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej przyjęta została głosami: 
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za - 12, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat 

w drodze bezprzetargowej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 

 

Radny Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o zmianę lat w tytule projektu uchwały 

z 30 lat na 29 lat 10 miesięcy i w § 1. Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw - 1, 

wstrzymujących się – 1. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/392/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej przyjęta została głosami: 

za - 12, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności 

przesyłu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 

 

Radny Stanisław Szpiech zgłosił wniosek o zmianę lat z 30 na 29 lat 10 miesięcy w § 1 ust. 1 

i w § 2. Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw -1, wstrzymujących się – 1. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/393/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia 

służebności przesyłu przyjęta została głosami: 

za - 12, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności 

przesyłu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 
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Radny Stanisław Szpiech zgłosił wniosek o zmianę lat z 30 na 29 lat 10 miesięcy w § 2. 

Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw -1, wstrzymujących się – 1. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/394/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia 

służebności przesyłu przyjęta została głosami: 

za - 12, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze 

bezprzetargowej oraz ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości, będących 

własnością Gminy Nozdrzec na okres 30 lat. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 

 

Radny Stanisław Szpiech zgłosił wniosek o zmianę lat z 30 na 29 lat 10 miesięcy w tytule 

uchwały, w § 1 ust. 1 i 3 oraz w § 2. Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw - 1, 

wstrzymujących się – 1. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/395/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

w drodze bezprzetargowej oraz ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości, 

będących własnością Gminy Nozdrzec na okres 29 lat 10 miesięcy przyjęta została 

głosami: 

za - 12, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności 

przesyłu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 

 

Radny Stanisław Szpiech zgłosił wniosek o zmianę lat z 30 na 29 lat 10 miesięcy w § 1 ust. 1 

i w § 2. Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw - 1, wstrzymujących się – 1. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 
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Uchwała Nr XLI/396/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia 

służebności przesyłu przyjęta została głosami: 

za - 12, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności 

przesyłu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został doręczony Radnym 

wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Zmieniony projekt uchwały został przedstawiony przed sesją. 

 

Radny Stanisław Szpiech zgłosił wniosek o zmianę lat z 30 na 29 lat 10 miesięcy w § 1 ust. 1 

i § 2. Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw - 1, wstrzymujących się – 1. 

 

Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XLI/397/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia 

służebności przesyłu przyjęta została głosami: 

za - 12, przeciw - 2, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 11. 

W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Gminy odczytał wnioski Pani Sołtys Sołectwa 

Wesoła Ujazdy, Ryta Górka w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego, dotyczy DW 884. 

Uzasadniać nie będę, ponieważ temat ma około 7 lat a przy drodze wojewódzkiej jest to jak 

najbardziej zasadne o chodnikach nie wspomnę. 

Drugi wniosek dotyczy remontu budynku użyteczności publicznej, jakim jest Dom Ludowy. 

Należy wymienić część dachu jak i wyremontować elewację zewnątrz. 

Uzasadnienie mam tylko jedno. Jest to jedyny, budynek w gminie, który będzie wizytówką 

jak tylko ruszy ruch po remoncie w Baryczy drogi wojewódzkiej. Stan godny pożałowania.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel pytał czy przed podpisaniem umów, wszystkie działki będą 

weryfikowane, gdyż z informacji, które sprawdził wiele działek nie nadaje się pod budowę 

wiatraków.  

 

W odpowiedzi Wójt poinformował, że nie będzie się wypowiadał na temat szczegółów 

inwestycji. 

 

Wójt przedstawił informacje na temat realizowanych inwestycji: 

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

Hłudno oraz Nozdrzec, montaż ustalony jest na dzień 08.08.2022 r., 

- dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Nozdrzec do 15.09.2022 r. w kwocie 187 575,00 zł brutto, 
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- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec - umowa została podpisana. Plac 

budowy przekazano w dniu 23.06.2022 r. przy udziale przedstawicieli zamawiającego, 

wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Prace zostaną podjęte w perspektywie najbliższego 

miesiąca w Nozdrzcu a następnie w Warze, 

- została podpisana umowa na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec, 

- remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, 

Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części, szacowana kwota to 1 150 000,00 

zł brutto, 

- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zostanie zlecony po przeprowadzeniu 

procedury zapytania ofertowego skierowanego do konkretnych wykonawców na przełomie 

lipca i sierpnia, 

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nozdrzec. Udzielono wstępnej promesy  

z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 9 975 000,00 zł. W chwili 

obecnej trwa kompletowanie dokumentów, aktualizacja kosztorysów. Przetarg planowany do 

ogłoszenia w nowym roku budżetowym, niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na rok 2023, 

- dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina” – Etap I, złożono 

jedną ofertę na kwotę: 265 256,76 zł. Trwa procedura weryfikacji dokumentacji ofertowej, 

- dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina” – Wsparcie dzieci 

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – Etap II. Szacowanie wartości 

zamówienia pozwoliło określić kwotę wartości inwestycji na poziomie: 135 500,00 zł brutto. 

Przetarg ogłoszono 27.06.2022 r. Termin otwarcia ofert: 13.07.2022 r, 

- trwa malowanie dachu na Ośrodku Zdrowia w Nozdrzcu, 

- remont placów przy budynkach OSP Wara, Ryta Górka, Ujazdy - koszt ostateczny będzie 

znany po zakończeniu wszystkich prac. Przewidziano kwotę ok. 120 000,00 zł na całość 

inwestycji. 

 

Wójt zwrócił się do Sołtysów o planowanie inwestycji i ich zgłaszanie przed planowaniem 

budżetu na kolejny rok, gdyż później są problemy z wykonywaniem inwestycji, które nie są 

ujęte w budżecie.  

 

Wójt prosił o zrozumienie i cierpliwość wśród mieszkańców, gdzie nie można zrealizować 

wszystkiego w jednym czasie. Przystępując do inwestycji kanalizacyjnych i chodnikowych, 

które są bardzo ważne i na korzystnych warunkach nie możemy zrezygnować i realizować 

innych inwestycji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zdementował nieprawdziwe informacje w sprawie kosztów 

przekazanych na realizację budowy stadionu w Hłudnie, które wyniosły ponad 200 tys. zł. 

 

Radny Krzysztof Kurdziel odniósł się do wniosku Pani Sołtys Elżbiety Ogrodnik w sprawie 

oświetlenia na Ujazdach. Radny stwierdził, że inwestycja ta była ujęta w uchwale budżetowej 

lecz nie została wykonana. Podobnie jak przy Domu Strażaka, gdzie miały być zamontowane 

urządzenia do ćwiczeń a są zamontowane dwa stoliki. 
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Wójt poinformował, że wszystkiego nie można przewidzieć i zaplanować, a wszystkie zmiany 

w budżecie są podejmowane uchwałami tak jak oświetlenie na Ujazdach. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła temat oświetlenia na Ujazdach informując, że w związku ze 

wzrostem cen, środki zaplanowane na oświetlenie, przeniesione zostały na pokrycie kosztów 

inwestycji tj. budowa mostu w Warze, remont drogi Harendarskiej i budowa stadionu  

w Hłudnie. 

 

Sołtys Sołectwa Wesoła Pan Jarosław Dąbrowski zwrócił się do Wójta z dwoma wnioskami: 

1) remont mostu w Magierowie, deski które były położone są zniszczone, wystają 

gwoździe co zagraża bezpieczeństwu; 

2) odkrzaczenie drogi do Barszczówek, gdzie przejazd tą drogą jest utrudniony (przejazd 

samochodem strażackim jest niemożliwy). 

 

Wójt w sprawie mostu poinformował, że zostaną wymienione deski a gruntowy remont mostu 

planowany jest na rok 2023. W sprawie wycinki drzew Wójt oznajmiał, że praca zostanie 

wykonana i zwrócił się z prośbą do właścicieli działek graniczących z drogami  

o wycinkę zakrzaczeń uniemożliwiających przejazd. 

 

Sołtys Sołectwa Hłudno Pani Agata Kurdziel zwróciła się z prośbą o podjęcie działań  

w sprawie awarii zaworu od wody przy Domu Strażaka w Hłudnie. Pani Sołtys pytała też  

o czas oczekiwania na przyłącz Internetu z Voice Net. 

 

W sprawie przyłącza internetowego bezprzewodowego Sekretarz Gminy poinformowała, że 

gmina nie ma na to wpływu. 

 

Sołtys Sołectwa Wara Pani Małgorzata Szewczyk podziękowała za wykonane inwestycje 

w miejscowości Wara i prosiła o koparkę. 

 

Radny Marian Zabój proponował wystąpienie z wnioskiem do Powiatu Brzozowskiego 

w sprawie przejęcia przez Powiat drogi Harendarskiej.  

 

Wójt poinformował, że Powiat Brzozowski nie jest zainteresowany przejęciem drogi 

Harendarskiej, która nie spełnia parametrów drogi powiatowej. 

 

Radny Marian Zabój pytał o termin budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nozdrzcu 

oraz o wniosek Wiceprzewodniczącego w sprawie potrąceń diet radnych za nieobecność na 

sesji i posiedzeniach komisji. 

 

Wójt poinformował, że chodnik będzie wykonany w tym roku, a inwestycja będzie 

realizowana przez Urząd Marszałkowski. W sprawie diet Radnych Wójt powiadomił, że 

projekt potrąceń procentowych będzie przygotowany na kolejną sesję. 

 

 



16 
 

Radny Sylwester Bobola pytał o projekt cyfryzacji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt ten ma na celu uzupełnienie w gminie 

braków sprzętu cyfrowego oraz dokonania analizy cyberbezpieczeństwa. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Nozdrzec, Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zakończył obrady. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Bogusława Wójcik 


