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OiSO.0002.42.2022  

 

PROTOKÓŁ NR XLII/2022  

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC  

z dnia 22 lipca 2022 roku  

 

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

w załaczeniu).  

 

Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 12.35.  

 

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 dwoma wnioskami o poszerzenie porządku obrad:  

- w pkt. 8 podpunkt 5) o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

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

- w pkt. 8 podpunkt 6) o projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Nozdrzec. 

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 30 czerwca 2022 r. 

4. Informacja o realizacji uchwał. 

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 

6. Raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2021.  

 a) informacje Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie raportu o stanie Gminy Nozdrzec za  

rok 2021, 

 b) debata nad raportem, 

 c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nozdrzec. 

7. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2021 rok. 

a)sprawozdanie Wójta Gminy Nozdrzec z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec  

oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok, 

b) przedstawienie uchwały RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Nozdrzec za 2021 rok, 
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c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Nozdrzec za 2021 rok, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2021, 

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta 

Gminy Nozdrzec za 2021 rok, 

f) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Nozdrzec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec  

za 2021 rok, 

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad 

wypłaty i wysokości diet Radnych Rady Gminy w Nozdrzcu 

2) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na remont strażnicy, 

3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magierowie na zakup sprzętu 
pożarniczego, 
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Nozdrzec z przeznaczeniem 

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

5) zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

6) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

na terenie Gminy Nozdrzec 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie. 

 

Ad 3. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu sesji z dnia 30 czerwca 2022 

roku, wobec braku uwag i wniosków protokół przyjęto jednomyślnie głosami za – 15, przeciw 

– 0, wstrzymujących się – 0. 

Ad 4, 5. 

Wójt Gminy Nozdrzec - Stanisław Żelaznowski przedstawił: 

 informację o realizacji uchwał XLI sesji oraz 

 informację o wydanych zarządzeniach. 

 

Wójt odpowiedział na zgłoszone wnioski XLI sesji. 

 

Pani Sołtys Sołectwa Wesoła Ujazdy, Ryta Górka w sprawie:  

1) 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. 

2) 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.  
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W zakresie oświetlenia ulicznego, Wójt poinformował, że w tym roku zakończono proces 

uzyskiwania pozwoleń pięciu odcinków oświetlenia w miejscowości Izdebki, Nozdrzec, 

Siedliska, Wara i Wesoła. Oświetlenie w miejscowości Wesoła zostało zaprojektowane przy 

DW 884 od km 53+660 do km 54+070. Realizacja powyższych odcinków oświetlenia będzie 

uwarunkowana od środków finansowych w budżecie gminy. 

Natomiast w sprawie remontu Domu Ludowego w Wesołej – Ujazdach Wójt stwierdził, że  

należałoby te prace podzielić na etapy i zaplanować w budżecie na 2023 rok  

Wójt zwrócił się do Pani Sołtys o przekazanie informacji, jeżeli takie posiada na temat 

szacunkowych kosztów, co pozwoliłoby na ich zaplanowanie.  

 

Jako przykład Wójt podał wyremontowany budynek OSP w Rytej Górce, który strażacy po 

otrzymaniu dotacji z gminy wyremontowali własnym nakładem pracy.  

 

Ad 6. 

Wójt Gminy Nozdrzec - Stanisław Żelaznowski przedstawił informacje zawarte w  Raporcie  

o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rok. Dokument ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opublikowany został 31 maja br. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nozdrzec oraz 

przekazany Radzie Gminy Nozdrzec w ustawowym terminie. 

 

W dyskusji nad Raportem o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rok, głos zabrali: 

 

Radny Krzysztof Kurdziel w nawiązaniu do rankingu wspomnianego przez Wójta Gminy 

poinformował, że Gmina Nozdrzec w 2021 roku zajmowała 8 miejsce w rankingu gmin na 

terenie woj. podkarpackiego. Natomiast odnosząc się do niżu demograficznego gminy, Radny 

stwierdził, że młode społeczeństwo opuszcza swoje lokalne środowisko pomimo rozwoju 

gminy. I zwrócił się z apelem do szkół, rodzin i starszego społeczeństwa o zachęcanie 

młodzieży do pozostawania w naszej gminie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w formie sprostowania poinformował, że ranking o którym 

wspomniał Radny Krzysztof Kurdziel, to ranking najuboższych gmin z terenu woj. 

podkarpackiego, udostępniany przez regionalne media. Natomiast ranking, o którym 

wspomniał Wójt Stanisław Żelaznowski, to jest Raport Finansowy Samorządu Terytorialnego 

za 2021 rok, który jest ogólnopolskim opracowaniem, przygotowanym przez niezależnych 

specjalistów, na podstawie wskaźników determinujących rozwój poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego. Wskaźniki Gminy Nozdrzec poszybowały w górę dzięki czemu 

zajmujemy wyższe miejsce w rankingu gmin wyprzedzając  jedną z gmin pow.  brzozowskiego, 

co jest efektem podejmowanych dobrych decyzji, sprzyjających rozwojowi gminy.  

 

Radny Marian Zabój odnosząc się do realizacji inwestycji pytał czy te 150 tys. zł przeznaczone 

na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu to nie będzie koniec i czy są plany dalszych 

prac remontowych.  

 

Co do informacji zawartych w Raporcie o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rok, Radny 

poinformował, że zabrakło informacji o uchwałach Rady Gminy, co wynika z ustawy  

o samorządzie gminnym. Kolejną sprawą do której się odniósł Radny Marian Zabój, to 

wykonanie całości dokumentacji na kanalizację w miejscowości Nozdrzec. Radny oznajmił, że 

dokumentacja w całości jest wykonana w miejscowości Wara, natomiast w Nozdrzcu 
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kanalizacja jest zaprojektowana tylko do Radnego Grzegorza Barana - to jest 20-30 numerów. 

Natomiast centrum Nozdrzca, Rzeki, górna część Nozdrzca, Jaszcz oraz nowe budownictwa - 

kanalizacji brak. Radny stwierdził, że odbiór mieszkańców Nozdrzca jest bardzo negatywny, 

gdyż w 2000 roku lub wcześniej został założony komitet kanalizacyjny – mieszkańcy złożyli 

250 tys. zł na kanalizację z czego 10% przeznaczono na wykonanie projektu.  

Radny Marian Zabój poinformował również, że Wójt łamie ustawę o samorządzie gminnym 

pod względem braku urządzeń do głosowania. Wszystkie gminy w naszym powiecie mają taki 

system, mieszkańcy skarżą się, że nic nie słychać.  

 

Wójt Stanisław Żelaznowski w ramach odniesienia do słów Radnego Krzysztofa Kurdziela 

poinformował, że Gmina Nozdrzec się rozwija i w przyszłości tendencja ta będzie utrzymana, 

gdyż że na terenie gminy pojawił się inwestor, który chce zbudować farmę wiatrową. Wójt 

apelował do mieszkańców o nie blokowanie powstającej inwestycji, z której wstępnie 

planowany przychód dla gminy to około 2 ml. zł, co przekłada się na tworzenie lepszych 

warunków życia w naszej gminie dla wszystkich mieszkańców. Wójt stwierdził, że nie mamy 

bezpośredniego wpływu na zatrzymanie mieszkańców, natomiast możemy współdziałać  

w tworzeniu lepszych warunków na następne dziesięciolecia. Działania w kierunku poprawy 

jakości dostępu do wody, dostępu do kanalizacji oraz dodatkowe środki z powstających 

inwestycji poprawią obraz naszej gminy.  

 

W sprawie dalszego remontu Ośrodka Zdrowia Wójt stwierdził, że przez kilka lat nie sposób 

wyremontować całego budynku, a dotychczas wykonano prace, które nie były robione od 

momentu wybudowania budynku. Dalsze prace remontowe będą planowane i sukcesywnie 

wykonywane.  

 

Co do projektu sieci kanalizacyjnej Nozdrzca, Wójt poinformował, że zaistniała sytuacja 

wynika z powodu krótkiego czasu na złożenie wniosku, w celu pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych w kwocie około 12 mln zł i konieczności aktualizacji kosztorysu projektu 

sieci kanalizacyjnej Nozdrzca sprzed około 20 lat, z uwzględnieniem zaprojektowanej sieć do 

nowej planowanej oczyszczalni. Z uwagi na ograniczony czas, do ukończonego projektu  

w Warze z kosztorysem dostosowanym do obecnych cen, dołożono część Nozdrzca jako 

uzupełnienie brakującej kwoty wniosku. Wójt również zakomunikował o zleconych pracach 

aktualizacyjnych dla projektu sieci kanalizacyjnej dla pozostałej części Nozdrzca, które 

powinny zostać wykonane do połowy września br., a także przekazał, że początkiem roku 

będzie ogłoszony przetarg na budowę oczyszczalni ścieków, co będzie powiązane z potrzebą 

zaciągnięcia kredytu i budową sieci kanalizacyjnej w pominiętej części Nozdrzca.  

 

Przewodniczący Rady Gminy w ramach wyjaśnień do słów Radnego Mariana Zaboja 

poinformował, że w ustawie o samorządzie gminnym nie ma informacji co musi zawierć raport  

o stanie gminy, natomiast jest zapis, że Rada Gminy może określić w drodze uchwały 

szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Zatem słowa o łamaniu zapisów ustawy w tym 

zakresie są niesłuszne i wprowadzają w błąd. 

W sprawie fonii i wizji Przewodniczący powiadomił, że otrzymał wiadomość od mieszkanki 

gminy oglądającej sesję, z której wynika o braku zakłóceń w odbiorze, a zgłaszane przez 

Radnego Mariana Zaboja uwagi od mieszkańców, mogą wynikać z problemu łącza 

internetowego w poszczególnych gospodarstwach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy do przedstawianych informacji w sprawie podejmowanych 

działań wodno - kanalizacyjnych,  poinformował o pozyskaniu w sumie około 34 mln zł 

podczas obecnej kadencji, które po części są wydane na rozpoczęte inwestycje wodno - 

kanalizacyjne tj. wodociągi oraz kanalizację na terenie Gminy Nozdrzec, i które pozwolą na 
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finansowanie zaplanowanych działań w obszarze wodno – kanalizacyjnym. Przewodniczący 

apelował do Radnych, aby w sytuacjach kiedy mieszkańcy są niezadowoleni z zaistniałej 

sytuacji wytłumaczyć, że podejmowane działania nie są zależne od Urzędu Gminy, lecz 

wynikają z obecnej sytuacji ekonomicznej i wzrostu cen. 

 

Wójt poinformował, że od września jeżeli nie będzie ograniczeń zostanie rozpoczęty cykl 

zebrań wiejskich, na których będą przekazywane mieszkańcom szczegółowe informacje.  

 

Przewodniczący Rady Gminy w kwestii łamania ustawy o samorządzie gminnym o systemie 

do głosowania poinformował, że z zapisu tej ustawy wynika również, że jeśli nie jest to 

możliwe to sposób głosowania powinien być przeprowadzony w sposób jawny, w sposób 

ułatwiający identyfikację głosowania, co jest stosowane w naszej gminie. Przewodniczący 

poddał pod rozwagę czy na chwilę obecną należy wydać około 100 tys. zł na zakup sprzętu, 

czy przeznaczyć kwotę na wykonanie inwestycji, które wpłyną na poprawę funkcjonowania 

mieszkańców.  

 

Radny Zbigniew Szpiech poinformował, że jest zaszokowany informacją Radnego Mariana 

Zaboja w sprawie projektu części kanalizacji w miejscowości Nozdrzec. Radny stwierdził, że 

po raz kolejny jest brak współpracy, brak przepływu informacji i dialogu pomiędzy Wójtem, 

pracownikami Urzędu Gminy i Radą. Radny stwierdził, że o wielu sprawach Radni dowiadują 

się od mieszkańców, a powinno być odwrotnie. Radny przytoczył sytuację braku 

powiadomienia przez pracownika urzędu, gdy były pomiary dróg do asfaltowania. Radny 

Zbigniew Szpiech w sprawie kosztu zakupu urządzeń do głosowania oznajmił, że na początku 

kadencji była mowa o 30 tys. zł. 

 

Radny Marian Zabój przedstawił informację z raportu, że na wykonanie kompletnej 

dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Nozdrzcu poniesiono wydatki w kwocie 46 444,80 zł  

i pytał jak to jest możliwe, że Wara jest zaprojektowana cała a Nozdrzec tylko część. 

 

Wójt kolejny raz wyjaśnił, że projekt na Nozdrzec był wykonany wiele lat wcześniej co wiązało 

się z dostosowaniem projektu (kosztów) do obecnej sytuacji, a przede wszystkim  

z ograniczonym czasem - Wara miała projekt gotowy, który nie wymagał poprawek. 

 

Radny Marian Zabój odniósł się do słów Przewodniczącego Rady Gminy przytaczając zapis 

ustawy o samorządzie gminnym art. 14 ust. 2 i 3 - głosowania jawne na sesjach rady odbywają 

się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowań radnych. 

W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe 

z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest realizowane głosowanie imienne i nie 

łamiemy ustawy.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel pytał czy debata trwa nad raportem o stanie gminy czy o pracy Rady 

Gminy i systemie do głosowania. 

 

Radna Grażyna Gładysz poinformowała, że 21 lipca na wspólnym posiedzeniu Radni omawiali 

Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rok. Radna przytoczyła niesłuszne stwierdzenie, że 

wszystko idzie do Izdebek i do Wary. Radna stwierdziła, że z Raportu wynika, iż żadna wioska, 

żadne sołectwo nie zostało pominięte i w całej gminie są realizowane inwestycje. 

 



6 
 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że również planował poruszyć temat niesłusznych 

stwierdzeń w sprawie przeznaczania środków tylko na 2 miejscowości i podziękował Radnej 

Grażynie Gładysz za głos rozsądku.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Potoczny, w odniesieniu do słów Radnego 

Mariana Zaboja poddał pod rozwagę, że może lepiej było zakupić sprzęt do głosowania zamiast 

inwestycji malowania dachu. Wiceprzewodniczący przyznał, że zawsze będzie ktoś 

niezadowolony. 

 

Radny Stanisław Szpiech pytał o podjęte działania co do mieszkańców blokujących przejście 

przez działkę z kanalizacją w Hłudnie. Drugim tematem był temat poprawy dróg dojazdowych 

do posesji. Radny prosił o pozyskiwanie środków zewnętrznych na remont dróg dojazdowych,  

a w przypadku braku takich możliwości przeznaczyć środki na ten cel z budżetu gminy. 

 

W odpowiedzi Wójt poinformował, że projekt na kanalizację w Hłudnie i Warze zaczęto  

w jednym czasie, wobec sprzeciwów mieszkańców w Hłudnie projekt nie został zakończony. 

W związku z ukończonym projektem w Warze będzie realizacja kanalizacji w Warze  

i w Nozdrzcu. W pierwszej kolejności należy wykonać zaprojektowaną inwestycję 

kanalizacyjną, na którą są zaplanowane środki, aby nie doszło do dezaktualizacji projektów.  

W sprawie dróg dojazdowych Wójt stwierdził, że gdyby nie kanalizacja to otrzymywane  środki 

finansowe byłyby przeznaczone na remonty dróg w znacznie większym stopniu. Gmina 

Nozdrzec jest skanalizowana w 10 %, podczas gdy innym gminom brakuje 10 % do ukończenia 

kanalizacji. Za brak wykonanych dróg nikt nie będzie karał gminy, ale za brak kanalizacji będą 

kary, które się odbiją na mieszkańcach gminy. 

 

Z uwagi na brak chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy zakończył debatę nad 

raportem.  

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Uchwała Nr XLII/398/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum 

zaufania - przyjęta została głosami; 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zarządził 15 minut przerwy. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

Ad 7. 

Radni otrzymali komplet materiałów sprawozdawczych, tj.; 

- sprawozdanie finansowe, 

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok,  

- informację o stanie mienia Gminy Nozdrzec oraz  

W terminie umożliwiającym szczegółowe zapoznanie się z nimi przed analizą ich treści na 

posiedzeniach komisji.  
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Skarbnik Gminy Halina Wandas, omówiła najistotniejsze zagadnienia sprawozdania 

finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego. 

 

Następnie Skarbnik Halina Wandas odczytała Uchwałę Nr 11/25/2022 z 1 czerwca 2022 r. 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy 

Nozdrzec z wykonania budżetu za 2021 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Szpiech przedstawił; 

1. Opinię Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 

zawartą w protokole z dnia 23 czerwca 2022 roku, 

2. Uchwałę Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej z 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku 

udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Nozdrzec za rok 2021. 

 

Radni nie podjęli dyskusji, nie zgłosili wniosków.  

Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Wobec braku wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XLII/399/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2021 - przyjęta została 

głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił;  

- wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2021 z tytułu wykonania 

budżetu,  

- Uchwałę Nr 11/47/2022 z dnia 5 lipca 2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2021 rok. 

 

Następnie procedowaniu poddano projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Nozdrzec za rok 2021.  

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz 

z materiałami na sesję.  

 

Wobec braku wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 

Uchwała Nr XLII/400/2022 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec  

za rok 2021 - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

Radny Zbigniew Szpiech był nieobecny podczas głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi Gminy Nozdrzec z tytułu uzyskanego 

wotum zaufania, absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. 



8 
 

Wójt Stanisław Żelaznowski podziękował za udzielenie absolutorium oraz za współpracę ze 

strony Rady Gminy. Wójt podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Gminy  

i poinformował, że nadal będzie realizował wszelkie działania na rzecz rozwoju gminy  

i poprawy życia jej mieszkańców. 

 

Ad 8.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet Radnych Rady Gminy w Nozdrzcu. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

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

 

Uchwała Nr XLII/401/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2021 z dnia  

30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet Radnych Rady 

Gminy w Nozdrzcu - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na 

remont strażnicy. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

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

 

Uchwała Nr XLII/402/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Hłudnie na remont strażnicy - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

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

na zakup sprzętu pożarniczego.  

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

Uchwała Nr XLII/403/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Magierowie na zakup sprzętu pożarniczego - 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 gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości 

Nozdrzec z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. 

Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały wraz  

z materiałami na sesję. 

 

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

Uchwała Nr XLII/404/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec 
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położonej w miejscowości Nozdrzec z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej - przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

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

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad poszerzono o procedowany 

projekt uchwały i Radni otrzymali go przed sesją. 

 

Skarbnik Gminy Halina Wandas omówiła projekt uchwały. 

 

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

 

Uchwała Nr XLII/405/2022 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 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  

w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Nozdrzec. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad poszerzono o procedowany 

projekt uchwały i Radni otrzymali go przed sesją. 

 

Skarbnik Gminy Halina Wandas przedstawiła projekt uchwały. 

 

Radny Zbigniew Szpiech w nawiązaniu do § 2 dotyczącego wysokości dotacji,  pytał czy kwota 

10 tys. zł musi być zapisana, gdyż przy obecnych cenach rynkowych mogą to być 

niewystarczające środki. 

 

Skarbnik poinformowała, że według ustawy kwota musi być zapisana, a wnioskodawca może 

starać się o pozyskanie środków finansowych również z innych źródeł. 

 

Radni w dyskusji zastanawiali się nad zwiększeniem kwoty do 15 tys. zł. jednak w tej sprawie 

nie został zgłoszony żaden wniosek. 

 

Wójt stwierdził, że dotację w razie potrzeby i wolnych środków w budżecie gminy można 

udzielić więcej niż jeden raz. 

 

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

 

Uchwała Nr XLII/406/2022 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Nozdrzec - przyjęta 

została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. 

 

Ad 9. 

Radny Stanisław Dańko pytał o odbiór eternitu. 
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Wójt poinformował, że należy złożyć wniosek do gminy i na podstawie tych informacji gmina 

występując z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podaje 

zapotrzebowanie na odbiór. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Wójta o naprawę mostu na 

Magierowie, gdyż przejazd tym mostem stwarza zagrożenie. 

 

W odpowiedzi Wójt powiadomił, że poprawa tego mostu jest zlecona.  

 

Radny Zbigniew Szpiech ponowił swą prośbę o ukierunkowanie wody pod mostami. Ponieważ 

podczas dużych opadów deszczu woda podmywa mosty. 

Radny pytał o odbiór odpadów wielogabarytowych po miejscowościach i zgłosił zalegające 

odpady w workach z logiem gminy na granicy Hłudna z Izdebkami.  

 

Wójt poinformował, że odbiór będzie uzależniony od środków w budżecie gminy.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel proponował zakupić w porozumieniu z nadleśnictwem przenośne 

kamery foto pułapki, które ograniczyłyby powstawanie dzikich wysypisk. 

 

Radny Zbigniew Szpiech podziękował za poparcie w zakupie kamer foto pułapek, o które 

wielokrotnie już wnioskował. 

 

Radny Piotr Ogrodnik wystąpił z wnioskiem o przyznanie obrzeży wydzielających teren placu 

zabaw przy Rudawieckiej Izbie Pamięci. Radny wnioskował również o podjęcie działań 

zwiększających poziom bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw poprzez zakup podkładów 

z geowłókniny oraz drobnego kamienia.  

 

Wójt stwierdził, że wniosek do zrealizowania i nie wymaga dużych nakładów finansowych. 

 

Radny Piotr Ogrodnik również zaoferował pomoc mieszkańców przy wnioskowanych pracach. 

 

Wójt Gminy Stanisław Żelaznowski podziękował za przeprowadzoną zbiórkę dla uchodźców 

z Ukrainy dla Gminy Turka, za zebraną kwotę około 13 tys. zł zakupiono i przekazano sporą 

ilość towaru. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku chętnych do zabrania głosu 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik   

 

 

 


