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OiSO.0002.43.2022  

  

PROTOKÓŁ NR XLIII/2022 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 19 września 2022 roku 

  

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

w załaczeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 9.15 do godziny 12.40. 

 

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 po powitaniu Wicestarosty Brzozowskiego Jacka Adamskiego, 

skomentował stawiane na zebraniu wiejskim zarzuty, jakoby miał robić kampanie 

Wicestaroście — informując, iż Wicestarosta zapraszany jest na sesje w ramach pełnionych 

obowiązków służbowych i niejednokrotnie pojawia się na terenie Gminy Nozdrzec, 

przedstawiając informacje na temat inwestycji drogowych, które nadzoruje w ramach swoich 

kompetencji.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z dwoma wnioskami w sprawie poszerzenia 

porządku obrad:  

1) w pkt. 7 podpunkcie 2) o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Wniosek przyjęto głosami: za – 15, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0,  

2) w pkt. 6 o informacje Wicestarosty Brzozowskiego w sprawie inwestycji drogowych w ciągu 

dróg powiatowych 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 22 lipca 2022 r.  

4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.  
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5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.  

6. Informacja Wicestarosty Brzozowskiego w sprawie inwestycji drogowych w ciągu dróg 

powiatowych na terenie Gminy Nozdrzec.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zajęcia stanowiska wobec nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych wśród 

mieszkańców Gminy Nozdrzec dotyczących rzekomej bezczynności Rady Gminy 

Nozdrzec i Zarządcy Drogi Wojewódzkiej 835 w obszarze budowy chodników przy 

Drodze Wojewódzkiej 835,  

2) rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,  

3) zmian w budżecie gminy na rok 2022,  

4) utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwo Gmin i Powiatu 

Brzozowskiego”,  

5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nozdrzec i Gminą 

Dydnia dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Gminy Nozdrzec miejsc w ośrodku 

wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej,  

6) ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących 

własność Gminy Nozdrzec,  

7) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości 

położonej w miejscowości Hłudno,   

8) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Dynów nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska,  

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

bezprzetargowej,   

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

bezprzetargowej,  

11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,   

12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,  

8. Wolne wnioski i sprawy różne.  

9. Zakończenie.  

Ad 3.  

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia protokołu sesji z dnia 22 lipca  2022 roku, 

wobec braku uwag oraz wniosków przystąpiono do głosowania; za- 15,  przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0.  

 

Ad 4, 5.  

Sekretarz Agnieszka Baran przedstawiła informacje z realizacji uchwał i wydanych 

zarządzeniach od XLII sesji.  

 

Ad 6.  

Wicestarosta Brzozowski na wstępie przypomniał, że wszystko zaczęło się na wniosek Wójta 

Gminy Nozdrzec ws. przygotowania dokumentacji chodnikowej w Gminie Nozdrzec, która jest 

nieodzowną częścią składanych wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.   
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Wicestarosta poinformował o odrzuconym wniosku z Programu Funduszu Dróg 

Samorządowych, z którego był planowany kompleksowy remont drogi Wara – Brzozów  

z budową chodnika w Przysietnicy o wartości około 12 mln zł. Następnie złożono wniosek  

z Rządowego Funduszu Polski Ład gdzie dołożono przebudowę drogi Izdebki – Obarzym na 

kwotę około 15 mln zł. W międzyczasie rozpoczęto realizację przygotowanych projektów, 

jednak bez udziału środków zewnętrznych — przy udziale finansowym gm. Nozdrzec i pow. 

brzozowskiego,  

  

Wicestarosta przedstawił informacje na temat inwestycji w obszarze infrastruktury drogowej:  

- wykonanie osuwiska w Wesołej,  

- budowa chodników przy udziale 50/50 w miejscowości Izdebki i Wara,  

- przebudowa części drogi w Hucie Poręby,   

- w roku 2022 zostanie wykonany przepust w Hucie Poręby przy udziale Lasów Państwowych, 

- największa inwestycja jaką jest przebudowa drogi Wara — Brzozów na ponad 20 mln zł, 

której część jest wykonana — przebudowa drogi Wara — Izdebki 4,5 km oraz budowa 

chodnika 250 m przy szkole w Izdebkach. Pozostały obszar projektu będzie realizowany  

w 2023 roku tj. przebudowa serpentyn do mostu w Izdebkach (około 4 km), budowa chodnika 

w Izdebkach (Rudawiec) 350 m. w raz z zatoczkami autobusowymi.  

- przebudowa przepustu przy Domu Strażaka w Izdebkach,  

- ciąg dalszy budowy chodnika w Izdebkach (kierunek Wara),  

- przebudowa drogi 550 m w miejscowości Wesoła — Magierów przy udziale Lasów 

Państwowych i Powiatu (50/50) wykonana nową technologią, która podniesie nośność drogi do 

30 ton,  

- przebudowa drogi Izdebki — Obarzym (1900 m), gdzie korpus drogi był naruszony przez 

bobry,  

- przebudowa drogi Izdebki — Hłudno (Gacówki) długość ponad 1 km, dofinansowanie  

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wykonana również nową 

technologią.  

  

Wicestarosta poinformował o akceptacji wniosku Radnego Zygmunta Wawczaka w sprawie 

zatoczki autobusowej w Warze. Poza inwestycjami w obszarze infrastruktury drogowej, 

Wicestarosta Brzozowski poinformował o przekazaniu używanego, w pełni wyposażonego 

wozu bojowego do OSP Wara, bez wkładu finansowego gminy. Były to wspólne starania  

z Wójtem Gminy Nozdrzec oraz Przewodniczącym Rady Gminy Nozdrzec. Z wniosku do 

Polskiego Ładu Fundusz Inwestycji Strategicznych (tzw. pegieery), będą realizowane 

inwestycje polegające na budowie chodników przy bardzo dobrym zewnętrznym finansowaniu 

w miejscowościach: Wesoła 1km 300 m, Ujazdy około 200 m, Siedliska w kierunku Huty 

Poręby.     

  

Do przedstawionych informacji Radny Zbigniew Szpiech pytał:  

- o poszerzenie jezdni na serpentynach przy wykonywanym remoncie,  
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- czy po zakończonej budowie chodnika np. w Izdebkach (Rudawiec) będzie wykonana nowa 

nawierzchnia czy drobne remonty,  

- o zabezpieczenia drogi przed bobrami od strony cieku wodnego na odcinku Izdebki — 

Obarzym.   

  

Odpowiadając na pytania Radnego Zbigniewa Szpiecha, Wicestarosta Brzozowski 

poinformował o remoncie serpentyn na odcinku 4 km. w tym wykonane zostanie profilowanie 

jezdni, poszerzenie (w miarę możliwości) i nowe bariery. W Izdebkach (Rudawiec) jest 

wykonywana przebudowa chodnika i poszerzenie jezdni. Co do zabezpieczeń drogi przed 

bobrami Wicestarosta przekazał, że szczegółowych informacji nie posiada, natomiast 

przepusty, rowy czy też pobocza są elementem składowym drogi.  

  

Radna Grażyna Gładysz zgłosiła wniosek o przecięcie czubków świerków na serpentynach  

w kierunku Rudawca. Radna poinformowała, że świerki te były posadzone 15 lat temu wspólnie 

z młodzieżą szkolną, za zgodą Starostwa Powiatowego i miały pełnić rolę płotków 

zabezpieczających przed zawiewaniem śniegu.  

 

Wicestarosta przekazał, że problemem jest brak zwyżki do przecięcie tych świerków, ale  

w miarę możliwości prace zostaną wykonane przed zimą.   

 

Radny Marian Zabój pytał kiedy będzie remontowana droga powiatowa Nozdrzec (Rzeki) — 

Łubno oraz stwierdził, że prawie wszędzie są budowane chodniki, a w Nozdrzcu ani przy 

drodze wojewódzkiej ani przy drodze powiatowej, wskazując niebezpieczny odcinek drogi 

Nozdrzec (Góra).  

 

Wicestarosta odnosząc się do słów Radnego wspomniał o odrzuconym wniosku składanym  

w 2022 roku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont wspomnianej drogi na odcinku 

1,5 km. Wicestarosta poinformował, że Nozdrzec również doczeka się chodnika dodając, iż 

najkorzystniej wychodzi  budowa chodnika wraz z przebudową drogi korzystając z programów 

rządowych.  

 

Do przekazanych informacji na temat planowanych inwestycji Wicestarosta poinformował  

o planowanych 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Wesoła i Ujazdy oraz o budowie 

mostu i chodnika w miejscowości Hłudno.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel zgłosił uwagi do wykonawcy drogi wojewódzkiej w Rytej Górce 

gdzie zjazdy nie zostały wykonane oraz został zniszczony plac przy domu strażaka przez 

rozścielacz.  

 

Wiceprzewodniczący Rady pytał czemu przy wykonanym osuwisku nie wybudowano 

chodnika.  

 

Wicestarosta poinformował, że wniosek był składany na zabezpieczenie osuwiska i ciągłości 

drogi.  
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Radny Piotr Ogrodnik w sprawie budowy chodnika w Izdebkach (Rudawiec) poinformował, że  

z informacji które posiada wynika, iż po wykonaniu chodnika miała być również położona 

nawierzchnia asfaltowa.  

 

Wicestarosta przeprosił i potwierdził informację Radnego Piotra Ogrodnika.  

 

Radny Stanisław Szpiech pytał o termin realizacji inwestycji przebudowy mostu wraz  

z przebudową drogi i chodnikiem do cmentarza w Hłudnie.   

 

Wicestarosta powiadomił, że po zakończonej dokumentacji na most będzie składany wniosek 

na przebudowę drogi i chodnik do cmentarza.  

 

Radna Grażyna Gładysz pytała o dokończenie budowy chodnika w Izdebkach od krzyżówki  

w kierunku Magierowa.  

 

Wicestarosta Brzozowski poinformował, że realizacja dalszego odcinka chodnika może być 

przy udziale środków finansowych powiatu i gminy (50/50).   

 

Wójt Gminy Nozdrzec podziękował Wicestaroście Brzozowskiemu za obecność i szczegółowe 

przedstawienie informacji z wykonanych i planowanych inwestycji mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców.   

 

Wójt również nawiązał do pierwszych działań początku kadencji 2019 r. tj. wystąpienia  

z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o zaprojektowanie chodników w centrach wszystkich 

miejscowości na terenie Gminy Nozdrzec, co obecnie przekłada się na ich realizację oraz 

poprawę bezpieczeństwa i estetykę miejscowości. Wójt wyraził wdzięczność za przekazywane 

środki na wykonywane inwestycje oraz za bardzo dobrą współpracę.  

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wicestaroście Brzozowskiemu za przyjęcie 

zaproszenia, przybycie na sesję Rady Gminy i przedstawienie informacji. Przewodniczący 

wyraził zadowolenie z ujęcia zadania inwestycyjnego w budżecie powiatu, mimo braku 

jednomyślności na zarządzie, w obszarze drogi Wesoła — Magierów i zarządził 10 minutową 

przerwę.  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Ad 7.    

Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec nieprawdziwych informacji 

rozpowszechnianych wśród mieszkańców Gminy Nozdrzec dotyczących rzekomej 

bezczynności Rady Gminy Nozdrzec i Zarządcy Drogi Wojewódzkiej 835 w obszarze budowy 

chodników przy Drodze Wojewódzkiej 835.  
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Przewodniczący Rady zaznaczył, że Radni otrzymali projekt stosownej uchwały przed sesją, 

projekt ten omówiono na spotkaniu przed sesyjnym.   

 

Radny Marian Zabój poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali przed sesją,  

Przewodniczący odczytał go i nikt się nie odniósł bo nie było kiedy. Radny potwierdził, iż 

należy do tej części mieszkańców, którym bardzo zależy na budowie chodnika. Poproszony 

zbierał podpisy pod pismem adresowanym do Starosty Brzozowskiego, których zebrano ponad 

300. Radny przekazał, że w sprawie pisma, Starosta Brzozowski umówił się na spotkanie  

z Marszałkiem Panem Pilchem. Radny Marian Zabój przypomniał, że o budowę chodnika przy 

drodze wojewódzkiej wnioskował w ubiegłej kadencji. W tej sprawie również był z Panią 

Sołtys Ujazd, Rytej Górki u Europosła Pana Rzońcy w Urzędzie Marszałkowskim, a u Starosty 

Brzozowskiego w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych. Radny stwierdził, 

że Wójt dowiedziawszy się o umówionym spotkaniu z Marszałkiem również podjął działania 

w sprawie budowy chodnika w Nozdrzcu przy drodze wojewódzkiej i umówił się na ten sam 

termin. Na zakończenie Radny poinformował, że na budowę chodnika przy drodze 

wojewódzkiej zostało przekazane z budżetu gminy 114 tys. zł, a na budowę chodników przy 

drogach powiatowych ponad milion.   

 

Do wypowiedzi Radnego Mariana Zaboja odniósł się Przewodniczący Rady Gminy 

wyjaśniając, że projekt uchwały nie dotyczy niesłuszności złożonych podpisów mieszkańców 

czy niezadowolenia mieszkańców, a  rozpowszechniania na terenie Nozdrzca nieprawdziwych 

informacji ws. rzekomej bezczynności Rady Gminy i Zarządcy Drogi w obszarze budowy 

chodnika. Przewodniczący wskazał, że przede wszystkim drogi wojewódzkie nie należą do 

kompetencji Starostwa Powiatowego. Jeśli chodzi o drogi powiatowe to podczas głosowania na 

Zarządzie Powiatu w sprawie włączenia do budżetu inwestycji w obszarze infrastruktury 

drogowej w ciągu drogi Izdebki — Barycz na odcinku Wesoła Magierów — to jak wyglądało 

głosowanie i kto był przeciw. Przewodniczący stwierdził, że osoby, które nie mają w swoich 

kompetencjach działań przy drogach wojewódzkich nie powinny zajmować się sprawami, które 

zostały już uchwalone i zatwierdzone — to Gmina Nozdrzec przygotowała projekty, a Rada 

podjęła stosowne uchwały dla realizacji potrzebnej inwestycji. Co do inicjatywy budowy 

chodnika na terenie Nozdrzca to wynikło z złożonej w 2019 roku interpelacji przez Radnego 

Grzegorza Barana w tej sprawie. Natomiast wspomniana kwota 114 tys. zł wynika z podjętej 

uchwały o pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na tą inwestycję, i każdy  

z członków Rady mógł złożyć stosowny wniosek o zwiększenie kwoty, lecz takiego wniosku 

nie było. Natomiast podjęcie procedowanego projektu uchwały ma na celu wyjaśnienie 

nieprawdziwych informacji, skierowanych przeciwko Radzie Gminy Nozdrzec oraz Zarządcy 

Drogi Wojewódzkiej.  

 

Do tematu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej odniósł się Wójt Gminy Nozdrzec 

informując, że w kwestii budowy chodników i finansowania jest na bieżąco z Panem 

Wicemarszałkiem Pilchem. Dodając, że Pan Wicemarszałek informował również o możliwości 

składania jesienią tego roku wniosków  na inwestycje chodnikowe przy drogach wojewódzkich 

i czekamy na informację w tej sprawie.  
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Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do wpisów na mediach społecznościowych na temat 

inwestycji w Nozdrzcu. Informując, że działania inwestycyjne są realizowane na bieżąco od 

2019 roku, na terenie całej gminy i nie wszystko idzie do Izdebek i Wary, a dostępna 

dokumentacja wskazuje, że przekazane środki np. na drogi wewnętrzne w Nozdrzcu są wyższe 

jak w innych miejscowościach.  

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIII/407/2022 w sprawie zajęcia stanowiska wobec nieprawdziwych 

informacji rozpowszechnianych wśród mieszkańców Gminy Nozdrzec dotyczących 

rzekomej bezczynności Rady Gminy Nozdrzec i Zarządcy Drogi Wojewódzkiej 835  

w obszarze budowy chodników przy Drodze Wojewódzkiej 835, przyjęta została głosami; 

za – 11, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  

Radny Stanisław Szpiech nieobecny podczas głosowania.  

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady 

Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali przed 

sesją. Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła na spotkaniu przed sesyjnym Przewodnicząca 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIII/408/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy, przyjęta została głosami;  

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu. Radny Stanisław Szpiech nieobecny podczas 

głosowania.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

 

Zaistniały zmiany w projekcie uchwały wyjaśniła Skarbnik Gminy Halina Wandas.  

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIII/409/2022 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 utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwo Gmin  

i Powiatu Brzozowskiego”.  
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji. Temat był omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 

Rady Gminy Nozdrzec oraz na spotkaniu przed sesyjnym.   

 

Przewodniczący Rady przekazał, że Gmina Nozdrzec jest dobrze przygotowana do realizacji 

projektów na pozyskiwanie środków zewnętrznych min. na budowę wież widokowych  

w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwo Gmin i Powiatu Brzozowskiego”, 

ponieważ jest właścicielem działek gdzie planowana jest wskazana inwestycja. Wobec braku 

wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIII/410/2022 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego 

„Partnerstwo Gmin i Powiatu Brzozowskiego”, przyjęta została głosami;  

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Nozdrzec i Gminą Dydnia dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Gminy Nozdrzec miejsc  

w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji. Temat był omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 

Rady Gminy Nozdrzec.   

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIII/411/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Nozdrzec i Gminą Dydnia dotyczącego zapewnienia mieszkańcom 

Gminy Nozdrzec miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym  

w Krzemiennej, przyjęta została głosami;  

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  

  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia 

drogowego stanowiących własność Gminy Nozdrzec.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIII/412/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów 

oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy Nozdrzec, przyjęta została głosami; 

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

  

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

  

Uchwała Nr XLIII/413/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 

prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno, przyjęta została 

głosami; za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Karta imiennego głosowania  

w załączeniu.  

  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny 

na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Dynów nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

  

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

  

Uchwała Nr XLIII/414/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  

w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska, 

przyjęta została głosami;  

za – 15, przeciw – 0, 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 Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

  

Radny Stanisław Szpiech na wzór podejmowanych uchwał, zgłosił wniosek o zmianę zapisu  

z 30 lat na 29 lat 10 miesięcy w treści uchwały oraz w § 1. Wniosek w przyjęto głosami  

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

 

Radny Zbigniew Szpiech stwierdził, że brakuje informacji o liczbie turbin na swoich gruntach 

oraz wysokości kwoty za dzierżawę gruntów.  

 

Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności jest wyrażenie zgody na dzierżawę a następnie 

będą negocjacje co do wysokości dzierżawy.   

 

Radny Krzysztof Kurdziel przypomniał, że była możliwość uczestnictwa Radnych w spotkaniu, 

na którym były wyjaśniane kwestie związane z realizacją tej inwestycji, a w spotkaniu wziął 

udział tylko on, Wójt Gminy i Przewodniczący Rady. Radny poinformował, że w poprzedniej 
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umowie brakowało terminu wpływu opłat za dzierżawę bez względu czy inwestycja się 

rozpocznie czy też nie.  

 

Radny Stanisław Szpiech wyraził zadowolenie z powstającej inwestycji oraz poinformował  

o protokole ze spotkania z Wind Energią w 2011 r. było zawarte, że firma deklaruje się łożyć 

na instytucje pożytku publicznego. Radny zwrócił się do Wójta o należyte reprezentowanie 

mieszkańców i działanie na ich korzyść.   

 

W odniesieniu do słów Radnego Stanisława Szpiech poinformował, że przed podpisaniem 

umów będzie spotkanie.  

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIII/415/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  

na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej, przyjęta została głosami; 

za – 15, przeciw – 0, 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 Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

 

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

w treści uchwały oraz w § 1. Wniosek w przyjęto głosami za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących 

się – 1.   

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

  

Uchwała Nr XLIII/416/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  

na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej, przyjęta została głosami; 

za – 15, przeciw – 0, 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 Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

 

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

ust. 1 i § 2. Wniosek w przyjęto głosami za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.   
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Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

  

Uchwała Nr XLIII/417/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

ustanowienia służebności przesyłu, przyjęta została głosami;  

za – 15, przeciw – 0, 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 Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

 

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

ust. 1 i § 2. Wniosek w przyjęto głosami za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.   

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIII/418/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

ustanowienia służebności przesyłu, przyjęta została głosami;  

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

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel wyraził zadowolenie ze zmiany lat w procedowanych uchwałach, 

twierdząc, że nie mamy pewności czy w przyszłości przepisy nie ulegną zmianie.    

 

Ad 8.  

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wpłynięciu interpelacji   

Radnego Grzegorza Barana w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 835 

30.10.2019 r. oraz o wniosku Radnego Mariana Zaboja w przedmiotowej sprawie 29.03. 

2019 r.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel wystąpił z trzema wnioskami:   

- podsypanie klińcem poboczy na drodze Magierów — Wesoła, aby ułatwić mijanie 

samochodów,  

- wydłużenie zaplanowanego odcinka remontu drogi na pańskie z pobraniem rowów, - 

wykonanie oświetlenia, które było zaplanowane i zapisane w informacji z realizacji budżetu 

jako zrealizowane. Radny stwierdził, że mieszkańcy zostali bez oświetlenia i bez chodnika 

mimo większego natężenia ruch.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel w nawiązaniu do przedstawianej informacji o przebudowach dróg 

stwierdził, że w czasie przebudowy drogi wojewódzkiej w 2012 roku nastąpiło duże 

zaniedbanie ze strony Urzędu Gminy Nozdrzec, ponieważ na uzgodnienia nikt się nie pojawił  

i nie dopilnowano wykonania zjazdów.  
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Wójt odniósł się do zgłaszanych wniosków:  

- w sprawie podsypania poboczy, Wójt poinformował, że należy poczekać na zakończenie 

trwającego remontu drogi, ponieważ podsypany kliniec uwiezie się. Po otwarciu drogi 

wystąpimy z pismem do Marszałka o poprawę drogi zniszczonej przez poprowadzony objazd 

a także mostu,  

- w sprawie wydłużenia odcinka drogi do remontu, Wójt przekazał, że jest po przetargu i będzie 

możliwość naprawy w miarę posiadanych środków, gdyż sam plac przy domu strażaka  

wyniesie 40 tys. zł,  

- w kwestii oświetlenia Wójt poinformował, że w tym roku oświetlenie nie było wykonywane 

ze względu na przesunięte środki na drogi i stadion w Hłudnie. Wykonanie starszych projektów 

oświetlenia planowane jest na przyszły rok.  

 

Radny Zbigniew Szpiech zwrócił się o uprzątnięcie ziemi z działek mieszkańców Izdebek 

pozostawionej po przebraniu rowów oraz poinformował o pojawiających się dzikich 

wysypiskach. Radny poinformował o braku wody oraz ciągłych telefonach mieszkańców w tej 

sprawie, którzy również dzwonili na numer kryzysowy gminy i nikt nie odbierał. Radny pytał 

o uczestnictwo na sesji Radnych Powiatowych.  

 

Na pytanie o uczestnictwo w sesjach Radnych Powiatowych, Przewodniczący Rady 

odpowiedział, że zapraszani byli tylko sołtysi.  

 

Radny Krzysztof Kurdziel zwrócił się o załatwienie sprawy sprzątania przystanków 

autobusowych przez sprzątaczki szkolne, oskarżenia padają na Radę Gminy, że podjęła taką 

uchwałę.   

 

Wójt odnosząc się do słów Radnego Krzysztofa Kurdziela przekazał, że takie rozwiązania były 

wprowadzone i się sprawdzały, Panie sprzątające w szkołach miały swoje przystanki i raz  

w tygodniu sprzątały. Wójt stwierdził, że może to zostać zmienione, lecz będzie się to wiązało 

z nowymi kosztami, ponieważ należy przyjąć pracownika, który będzie się tym zajmował.  

 

W sprawie zgłaszanych dzikich wysypisk, Wójt poinformował o zakupionych kamerach i prosił 

o zgłaszanie miejsc do ich zamontowania.  

W sprawie braku wody Wójt prosił o cierpliwość, ponieważ do momentu kiedy zostanie 

ukończona przebudowa wodociągu w Izdebkach, to takie sytuacje będą miały miejsce.  

Natomiast numer telefonu kryzysowego jest uruchamiany w ramach zarządzenia kryzysowego.  

  

Radny Marian Zabój zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców :   

- o podjęcie działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze Wara — Nozdrzec 

(Perczówka), gdzie uczęszczają samochody ciężarowe,   

- o wykonanie oświetlenia Nozdrzec (grabnik).  
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Radny Marian Zabój poinformował, że należał do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.  

Po rezygnacji zaistniała sytuacja zgłoszenia projektu uchwały, ale zgodnie ze Statutem Rady 

Gminy Nozdrzec, nie ma możliwości zgłoszenia projektów uchwał, a na podstawie Statut nawet 

Wójt nie ma takiego prawa tylko ustawa o samorządzie daje Wójtowi to prawo. Radny 

stwierdził, że według naszego statutu mieszkańcy nie mają prawa zgłaszania projektów uchwał 

i przytoczył zapisy przykładowych statutów sąsiednich jednostek samorządowych.  

W nawiązaniu do sąsiednich statutów Radny stwierdził, że zostaliśmy w tyle i do Statutu Gminy 

Nozdrzec należałoby wprowadzić zmiany umożliwiające Radnym i mieszkańcom zgłoszenia 

projektów uchwał. Kolejną sprawą, do której nawiązał Radny Marian Zabój był z poprzedniej 

sesji Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rok, gdzie jest brak informacji na temat realizacji 

uchwał Rady Gminy. Radny przytoczył również zapis z ustawy co powinien zawierać raport  

o stanie gminy.  

 

W odniesieniu do informacji Radnego Mariana Zabija, Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie wskazuje kto posiada inicjatywę 

uchwałodawczą. Przytaczane kwestie były również wielokrotnie wyjaśniane przy pracach 

statutowych, w których Radny również uczestniczył. Kopiowanie zapisów z ustawy mogłyby 

doprowadzić do niezatwierdzenia uchwały i statutu przez organy prawne Wojewody.  

W sprawie raportu o stanie gminy Przewodniczący poinformował, że informacje przedstawione 

w Raporcie dot. realizowanej polityki, obejmują działania realizowane na podstawie 

podejmowanych uchwał. Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał informację Radnej 

Grażyny Gładysz, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy, poświęconym 

omówieniu przedmiotowego Raportu nikt nie zgłosił w tej sprawie uwag. W sprawie poprawy 

bezpieczeństwa na drodze wskazanej przez Radnego drogi, zostały umieszczone znaki 

ograniczające tonaż do 3,5 tony, wielokrotnie były prośby o  interwencje policji.  

 

Wójt Stanisław Żelaznowski odniósł się do zgłoszonych wniosków na wcześniejszych sesjach: 

Radny Zbigniew Szpiech wnioskował o ukierunkowanie wody pod mostami. Podczas dużych 

opadów deszczu, gdzie woda podmywa mosty.  

 

Wójt prosił o wskazanie mostów w najgorszym stanie w celu zabezpieczenia środków 

finansowych w planowanym budżecie na 2023 rok.  

 

Radny Zbigniew Szpiech poinformował, że wnioskował o ukierunkowanie wody przed 

mostami, a nie remontowanie mostów i wskazał most na leśniczówkę i do mieszkańców  

w Berskim.   

 

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 powiadomił, że będzie to wykonane być może jeszcze w tym roku.  
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Wójt przedstawił również informacje o inwestycjach:  

- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła inwestycja w toku kwota około  

5 mln zł,  

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec kwota około 15 mln w trakcie 

realizacji na terenie Wara i Nozdrzec,  

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

około 265 tys. zł, zrealizowany  

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

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – Etap II kwota około 140 tys.  

zł. zrealizowany,  

- remonty dróg w poszczególnych sołectwach na kwotę 1 117 543,81 zł,  

- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kwotę około 150 tys. zł.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nieprawdziwym jest stwierdzenie 

Radnego Mariana Zaboja, iż mieszkańcy nie posiadają inicjatywy uchwałodawczej, ponieważ 

takie prawo nadaje ustawa o samorządzie gminnym i przytoczył mówiący o tym art. 41a, zatem 

powielanie zapisów w Statucie jest niepotrzebne.  

 

Radny Marian Zabój stwierdził, że Radni nie mają takiego prawa.  

  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Radni to też mieszkańcy. Dodatkowo Przewodniczący 

przypomniał czas gdy Radny Marian Zabój był w Klubie Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Mając inicjatywę uchwałodawczą, Klub nie złożył ani jednego projekty uchwały, mimo 

wielokrotnych wskazówek kierowanych przez Przewodniczącego, w sprawie możliwości 

przygotowania i zgłoszenia projektu uchwały w danej sprawie, aby mógł być procedowany tak 

jak inne projekty uchwał.  

 

Radny Marian Zabój stwierdził, że Przewodniczący Rady powinien podejść do tego inaczej, że 

mamy błąd i zmienić to wprowadzając zmiany do statutu.   

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że statut jest profesjonalnie przygotowany, prace nad tym 

statutem odbywały się wiele razy i został uchwalony i przyjęty. Statut nikogo nie wyklucza ani 

nikomu nie zabiera żadnych praw, po prostu nie powiela tego co jest nadane przez inne ustawy.  

 

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

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

  

Na tym protokół zakończono.  

  

Protokołowała:   

Bogusława Wójcik   

 


