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PROTOKÓŁ NR XLIX/2022 

POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 30 grudnia 2022 roku 
  

Rada Gminy Nozdrzec liczy 15 Radnych. Na początku sesji było 12 Radnych, nieobecny Radny 

Stanisław Dańko, Radny Stanisław Szpiech i Radny Marian Zabój (lista obecności  

w załaczeniu). 

 

Sesja trwała od godziny 10.05 do godziny 10.47. 

 

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 przedstawił wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad  

w pkt. 9 o podpunkt d) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 

Nozdrzec. Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali przed sesją,  

a szczegółowych wyjaśnień udzieliła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wniosek przyjęto głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  

 

Sesję realizowano według porządku obrad po zmianach:  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 października 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 4 listopada 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 28 listopada 2022 r. 

6. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 15 grudnia 2022 r. 

7. Informacja Wójta o realizacji uchwał. 

8. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a)   zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty, 



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

położonej w miejscowości Izdebki, 

d)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nozdrzec 

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zakończenie. 

Ad 3, 4, 5, 6. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura obsługi rady nie zgłoszono uwag do 

protokołów i przystąpił do przyjęcia:  

- protokołu sesji z dnia 28 października 2022 roku, wobec braku uwag oraz wniosków 

przystąpiono do głosowania; za- 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

- protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 4 listopada 2022 roku, wobec braku uwag oraz wniosków 

przystąpiono do głosowania; za- 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

- protokołu sesji z dnia 28 listopada 2022 roku, wobec braku uwag oraz wniosków przystąpiono 

do głosowania; za- 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

- protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 15 grudnia 2022 roku, wobec braku uwag oraz wniosków 

przystąpiono do głosowania; za- 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, 

 

Ad 7, 8.  

Wójt Stanisław Żelaznowski przedstawił informacje z realizacji uchwał i wydanych 

zarządzeniach od XLV sesji.  

 

Wójt odpowiedział na zgłoszone wnioski Pani Elżbiety Ogrodnik - Sołtys Sołectwa Wesoła 

Ujazdy, Ryta Górka w sprawie: 

1) budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Ujazdach i Rytej Górce, 

2) wymiany przepustu z drogi wojewódzkiej 884 na drogę o nr 2812 (tzw. Husówka)  

i położenie nawierzchni asfaltowej na 70 m odcinku i dokończenie rzeczonej drogi, 

3) remontu elewacji zewnętrznej Domu Ludowego w Ujazdach i wyasfaltowanie placu wokół 

budynku, 

4) budowy oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej 884 w Ujazdach. 

 

Do pierwszego wniosku Wójt poinformował o planowanych specjalnych środkach na 

inwestycje chodnikowe przy drogach wojewódzkich. Wójt wskazał, że w kolejnym roku lub 

kolejnej kadencji będzie zlecony projekt chodnika przy wnioskowanej drodze wojewódzkiej 

informując, że mnożenie projektów może skutkować dezaktualizacją – należy zrealizować 

obecne projekty, a później przystąpić do przygotowania kolejnych. Wójt przypomniał, że w 

trakcie realizacji jest budowa chodnika w Nozdrzcu przy drodze wojewódzkiej. Co do dwóch 

kolejnych wniosków Wójt powiadomił, że stosowne działania będą realizowane w 2023 roku. 

Budowa oświetlenia jest już zaplanowana w budżecie na 2023 rok, zarówno stary odcinek jak 

i nowo zaprojektowany w kierunku Rytej Górki. 

 

Ad 9.  

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, a przed sesją Radni otrzymali zmiany jakie zaistniały od rozesłania 

zawiadomień. 



Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIX/434/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, przyjęta 

została głosami; za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  

Ze względu na nieobecność członka Rady Gminy Nozdrzec, w głosowaniu udział wzięło 11 

Radnych Gminy Nozdrzec. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji.  

 

Radny Zbigniew Szpiech pytał czy kwota z projektu uchwały uwzględnia odbiór odpadów 

wielogabarytowych po wsiach. 

 

Wójt poinformował, że podwyższona stawka uwzględnia odbiór odpadów wielogabarytowych 

po miejscowościach i zarazem apelował do mieszkańców o segregację odpadów do 

poszczególnych frakcji. 

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIX/435/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, przyjęta 

została głosami; za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji 

 

Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIX/436/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 

prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki, przyjęta została 

głosami; za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nozdrzec. 

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

Dodatkowo Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji udzieliła szczegółowych 

wyjaśnień na temat przedmiotowego projektu uchwały. 

 



Wobec braku wniosków przystąpiono do głosowania.  

 

Uchwała Nr XLIX/437/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nozdrzec, 

przyjęta została głosami; za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.  

Karta imiennego głosowania w załączeniu.  

 

Ad 10. 

Wójt przedstawił informację na temat inwestycji: 

- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła całkowita wartość wyniosła 

2110950,86 z czego 1 182 250,00 to środki własne, 

- przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Hłudnie 650000,01 z czego 

150000,00 to środki własne, 

- budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej 

gm. Nozdrzec na kwotę 515620,8, 

- odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 

95 w km 0+100 na kwotę 531426,86 przy 81 426,86 środkach własnych, 

- wymiana orynnowania na budynkach OSP Magierów i Rudawiec na kwotę 30000, 

- dostarczenie okien do wymiany - budynek socjalny Wesoła w kwocie 8800, 

- dostawa i montaż trybun sportowych, 3 rzędowych dla stadionu sportowego w Hłudnie  

i w Nozdrzcu w kwocie 66838,2, 

- dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu: „Cyfrowa na kwotę 265256,76  

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

- dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu: „Cyfrowa na kwotę 139 978,92  

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

- malowanie dachu na Ośrodku Zdrowia w Nozdrzcu na kwotę 33 200,00, 

- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach na 

kwotę 4997000 zł, zakończenie inwestycji odbędzie się w styczniu,  

- dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Nozdrzec - Po ponownym ogłoszeniu przetargu, w dniu 29.12.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. 

Wpłynęła jedna oferta od firmy Auto Spektrum Renault na cenę 186 640,00 zł brutto. W chwili 

obecnej trwa procedura oceny merytorycznej dokumentacji dostarczonych przez Oferenta, 

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec na kwotę 14804280 - Wykonawca 

obecnie realizuje roboty w obu miejscowościach: w m. Nozdrzec, wykonał już sieć o długości 

2800 m oraz w m. Wara wykonał już sieć o długości 2500 m.  

- przygotowanie podbudowy przy placach manewrowych i dojazdach przy budynkach OSP 

Wara i Ryta Górka oraz wykonanie płyty odbojowej wokół budynku OSP Wara na kwotę  

100 000,00 - prace zostały zakończone, 

- kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Nozdrzec i jednostek organizacyjnych  

w 2023 roku na kwotę 71 800,00 - po nowym roku zostanie podpisana umowa z Bankiem PBS 

Dynów,  

- zakup ciągnika rolniczego John Deree 2022 w kwocie 129 150,00, 

-  odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec  

w 2023 roku na kwotę 1 068 282,00, 

- remont drogi gminnej nr 115851R w km 2+330 – 3+325 w miejscowości Wesoła całość 



inwestycji wyniosła 654 769,34 z czego 314136,34 to środki własne, 

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

,Nozdrzec , Siedliska ,Wara ,Wesoła na kwotę 1 117 543,81 środki własne, 

- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wara (dz. 1372/2, Izdebki 

6643, Izdebki 7064) na kwotę 148 639,48 z czego 38 639,48 to środki własne, 

- zostały oddane dwa odcinki chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Wara  

440 m przy dotacji gminnej dla Starostwa Brzozowskiego w kwocie 238 375 zł i drugi odcinek 

w Izdebkach 250 m przy dotacji dla Starostwa Brzozowskiego 187 294 oraz 100 m chodnika  

w miejscowości Nozdrzec przy drodze wojewódzkiej gdzie wartość dotacji dla Urzędu 

Marszałkowskiego wyniosła 114 tys. zł.  

 

Radny Zbigniew Szpiech pytał o rozbudowę inwestycji wodociągowej w Izdebkach do dawnej 

SP Nr 4.    

 

Wójt poinformował, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, zlecono 

zaprojektowanie sieci wodociągowej po obu stronach drogi do budynku dawnej SP Nr 4.  

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia Noworoczne składając podziękowania za 

współpracę Radnym, Sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy. 

 

Wójt Gminy również podziękował wszystkim za bardzo dobrą współpracę w bardzo ciężkim 

czasie dla samorządów i złożył życzenia z okazji zbliżajacego się Nowego Roku 2023. 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Nozdrzec, Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:  

Bogusława Wójcik 


