
Protokół Nr 12/2011 
z XII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 21 lipca  2011 r. 
 

 
Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, sołtysów, Kierowników Wydziałów oraz Dyrektorów 
jednostek. Stwierdził, że na sali obecnych jest dwunastu radnych. 
 
Nieobecni: Pan Marceli Kuca, Pan Grzegorz Oleksyk, Pan Zdzisław Kuźniar. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Pan Julian Czarnecki - poddał pod głosowanie porządek obrad XII 
Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad. 
 
 Głosowanie:  za – 12, obecnych - 12 radnych. 
 
 Porządek obrad XII sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XI sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Pani Janina Sokołowska – Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego odczytała 
sprawozdanie Burmistrza, sprawozdanie Zastępcy Burmistrza i Kierowników 
wszystkich Wydziałów za okres międzysesyjny . (Zał. Nr 2). 
 
 Ad. 5. Informacja Burmistrza nt. gospodarki odpadami w gminie Ustrzyki 
Dolne. 
 
Zaproszona na sesję Rady Miejskiej, Kierownik stacji segregacji odpadów 
komunalnych oraz specjalista w zakresie gospodarki odpadami Pani Agata Koncewicz 
przedstawiła szczegółową informację na temat funkcjonowania gospodarki odpadami 
w gminie Ustrzyki Dolne. Dokładnie omówiła  także  działanie sortowni śmieci na 
terenie naszej gminy. Pani Agata Koncewicz zwróciła szczególną uwagę na 
największy problem w związku z segregacją śmieci mianowicie na odpady 



biodegradowalne. Przedstawiła także elementy i funkcjonowanie nowego systemu 
gospodarki odpadami, porównując go z dotychczasowym.  
 
Po wystąpieniu Pani Agaty Koncewicz głos zabrał Pan Burmistrz, który odniósł się 
krótko do nowej ustawy dotyczącej segregacji śmieci, oraz do wypowiedzi swojej 
przedmówczyni. Pan Burmistrz poruszył także kwestię budowy kompostowni na 
naszym terenie  Podsumowując swoją wypowiedź Pan Burmistrz oświadczył, że 
sprawa gospodarowania odpadami jest sprawą, która powinna być jednym z 
kluczowych zadań w budżecie gminy na 2012 rok. 
 
Po wystąpieniu Pana Burmistrza głos zabrał radny Pan Zdzisław Rudziński, który 
wystąpił z zapytaniem o jednostkę odpowiedzialną za dokonywanie dezynfekcji i 
czyszczenia pojemników do tego przeznaczonych, po zabraniu nieczystości po 
odpadach komunalnych, stwierdził bowiem iż czynności te są zaniedbywane. 
 
W odpowiedzi na zapytanie radnego, Kierownik stacji segregacji odpadów 
komunalnych Pani Agata Koncewicz poinformowała, że na terenie stacji wykonywane 
są tego typu czynności, które obejmują duże pojemniki typu KP 7, ponieważ 
pojemniki o mniejszej pojemności nie trafiają do stacji segregacji odpadów, natomiast 
dezynfekcja oraz czyszczenie pojemników o mniejszej pojemności jest obowiązkiem 
właściciela. 
 
Głos w tej sprawie zabrał również Prezes  MPGK Pan Marian Stebnicki, który 
poinformował, że czynności typu czyszczenie oraz dezynfekcja pojemników 
przeznaczonych na odpady komunalne mogą być wykonywane za odpłatnością. 
 
Ad. 6. Przerwa. 
 
 Przewodniczący Pan Julian Czarnecki zarządził 10 minut przerwy. 
 
Ad. 7. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

1.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 
 rok    2011. 
 
 Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Pani Ewa Kaczmaryk 
 – Elmerych. 
 
 Przewodniczący Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Pan Stanisław 
 Leszega przedstawił opinię Komisji – opinia Komisji pozytywna.(Zał. Nr 3). 

 
Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 

 
2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Ustrzyki Dolne. 
  



 Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Pani Ewa Kaczmaryk 
 – Elmerych. 
 
 Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Stanisław  Leszega przedstawił 
 opinię Komisji – opinia Komisji pozytywna. (Zał. Nr 3). 
 
 Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 

 
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 
miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania 
i spożywania wszystkich rodzajów napojów alkoholowych (Dz. Urz. wojew. 
podkarp. z 2003 r. Nr 13, poz.261). 

 
 Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Pani 
 Janina Sokołowska. 
 
 Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Andrzej Steciuk przedstawił opinię 
 Komisji – opinia Komisji pozytywna. (Zał. Nr 4). 
 
 Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

4. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu 
w Ustrzykach Dolnych. 

 
 Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Pani 
 Janina Sokołowska. 

  
 Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Pan Julian Czarnecki i poddał pod 
 głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

5. Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania  kandydatów   na 
ławników do sądów powszechnych. 

 
 Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Pani 
 Janina Sokołowska. 
 

 



 Przewodniczący Rady przedstawił skład wytypowanej Komisji do 
 zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych, po czym odczytał w całości 
 projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/2001 Rady Miejskiej w 
Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Ustrzyki Dolne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 17 stycznia 2002 r. Nr 2 
poz. 24  z późn. zm.) 

 
 Zastępca Burmistrza Pan Jacek Przybyła przedstawił projekt uchwały. 
 
 Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej Pan Zadziław Rudziński przedstawił 
 opinię Komisji – opinia Komisji pozytywna. (Zał. Nr 5). 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Julian Czarnecki odczytał projekt uchwały 
 i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 

 
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w 
 Ustrzykach Dolnych z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia 
 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
 przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
 funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
 innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 
 szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
 ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw, wysokość 
 nauczycielskiego dodatku wiejskiego   oraz  mieszkaniowego i szczegółowe 
 zasady jego przyznawania i wypłacania oraz warunki i wysokość 
 wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za  osiągnięcia 
 dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. 
 

 Projekt uchwały przedstawił i szeroko mówił Pan Burmistrz. 
 
 Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Andrzej Steciuk przedstawił opinię 
 Komisji – opinia Komisji pozytywna. (Zał. Nr 4). 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Julian Czarnecki odczytał projekt uchwały 
 i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 



8.  Uchwała w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z 
 oddziałów przedszkolnych przy szkołach w gminie Ustrzyki Dolne. 

 
 Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz przedstawiając wyczerpujące 
 wyjaśnienia.  
  
 Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Andrzej Steciuk przedstawił opinię 
 Komisji – opinia Komisji pozytywna. (Zał. Nr 4). 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i poddał pod 
 głosowanie. 

 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

 
9. Uchwała w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z Przedszkoli 
 Miejskich w gminie Ustrzyki Dolne. 
 

 Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Andrzej Steciuk przedstawił opinię 
 Komisji – opinia Komisji pozytywna. (Zał. Nr 4). 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i poddał pod 
 głosowanie. 

 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 

 
10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
 komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 
 
  Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji Pani Alicja 
 Kisielewicz. 

 
 Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska Pan Henryk Tymejczyk 
 przedstawił opinię Komisji – opinia pozytywna. (Zał. Nr 6). 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i poddał pod 
 głosowanie. 

 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 

 
11. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 
 
 Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Jacek Przybyła. 
 



 Opinię Komisji oraz proponowane zmiany do statutów sołectw przedstawił 
 Przewodniczący Komisji do spraw Wsi Pan Władysław Nosal – opinia 
 Komisji pozytywna. 
 
 Głos zabrał Pan Burmistrz, który z powodu nieścisłości wynikających z zapisu 
 w treści wzoru statutów sołectw poprosił o 5-cio minutową przerwę w celu 
 konsultacji proponowanych zmian. 
 
 Po przerwie na wniosek Pana Burmistrza z projektu uchwały wykreślony 
 został § 41 i § 42. 
 
 Przewodniczący Pan Julian Czarnecki poddał pod głosowanie wprowadzenie 
 proponowanych przez Pana Burmistrza zmian.  
  

 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały uwzględniając 
 wprowadzone zmiany do statutów sołectw i poddał pod głosowanie.  
 

 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 
12.  Uchwała w sprawie zmiany granicy obwodu Zespołu Szkół Publicznych Nr 
 1 w Ustrzykach Dolnych. 

  
 Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 
 
 Przewodniczący Pan Julian Czarnecki odczytał projekt uchwały i poddał  pod 
 głosowanie. 
 
 Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Andrzej Steciuk przedstawił opinię 
 Komisji – opinia pozytywna. (Zał. Nr 4). 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i poddał pod 
 głosowanie. 

  
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 

13.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dźwiniacz   
Dolny. 

 
 Do projektów uchwał dotyczących Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
 Dźwiniacz Dolny, Jałowe oraz Łobozew odniósł się Zastępca Burmistrza Pan 
 Jacek Przybyła. 



 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i poddał pod 
 głosowanie. 
 

 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jałowe. 
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i poddał pod 
 głosowanie. 
 

 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łobozew. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i poddał pod 
 głosowanie. 
 

 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

 
   Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
 Głos zabrał radny Pan Zdzisław Rudziński, który wystąpił z zapytaniem odnośnie 

realizacji terminu przebudowy zatoczki PKS przy ul. 1 Maja w Ustrzykach 
Dolnych. 

 
 Radny wystąpił również z zapytaniem o kontynuację budowy chodnika przy ulicy 

Jasień, oraz o kwestię przekazania gminie budynku przy ulicy 29 listopada 
należącego do Telekomunikacji Polskiej ze względu na jego zły stan techniczny. 

 
 W odpowiedzi na zapytania radnego Pan Burmistrz poinformował, że zostały już 

złożone dokumenty w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę zatoczki 
autobusowej w Ustrzykach Dolnych. Jeżeli chodzi o kwestię chodnika przy ulicy 
Jasień, Burmistrz poinformował, że w przeciągu kilku dni rozpocznie się budowa 
chodnika przy tej ulicy, natomiast w związku z przyjęciem budynku należącym do 
Telekomunikacji, odbywają się rozmowy z Nadzorem Budowlanym w tej sprawie. 

 
 Głos zabrał również radny Pan Władysław Nosal, który zwrócił uwagę na problem 

licznych potoków na terenie naszej gminy, które należą do zarządu Wodnego w 
Przemyślu. Zaznaczył, że w porach intensywniejszych opadów deszczu potoki te, 
są zagrożeniem dla ludzi i ich posesji znajdujących się w pobliżu. Radny wystąpił 
również z propozycją zaproszenia w przyszłości na sesję Rady Miejskiej 
przedstawiciela  Zarząd Wód w Przemyślu w celu przedstawienia mu sytuacji oraz 
wyjaśnienia wszelkich pytań i wątpliwości w tej sprawie. 



 Odnośnie uwagi radnego Pana Władysława Nosala głos zabrał Pan Burmistrz, 
który poinformował, że współpraca z Zarządem Wodny jest trudna ze względu na 
to iż jest to jednostka budżetowa. Burmistrz zaznaczył jednak, że gmina na bieżąco 
informuje Zarząd o sytuacjach  wspomnianych przez Pana radnego, które mają 
miejsce w większości miejscowości w naszej gminie. 

 
 

Ad.9. Sprawy różne. 
 
 Głos zabrał sołtys z Hoszowa Pan Marek Dziwisz, który zwrócił uwagę na problem 
 śmieci, we wsi Hoszowie, które turyści zostawiają w pobliżu kontenerów, oraz na 
 to, iż MPGK nie wywozi śmieci znajdujących się poza kontenerem. Sołtys 
 poruszył także sprawę godzin otwarcia Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach 
 Dolnych. Sołtys  w związku z licznymi uwagami ze strony społeczności, 
 zaproponował, aby godzina otwarcia basenu została przedłużona. Pan  Marek 
 Dziwisz wystąpił również z zapytaniem w związku z odpłatnościami za świetlice, 
 do Komisji do spraw Wsi z przypomnieniem o zbliżających się w sołectwie 
 dożynkach.  
 

W odpowiedzi na zapytania radnego głos zabrał Pan Władysław Nosal, który 
poinformował, że Komisja zajmie się organizacją dożynek w najbliższym czasie. 
 
Głos zabrał również Pan Burmistrz, który zaproponował, aby na pokrycie kosztów 
utrzymania świetlicy wygospodarowało fundusze każde sołectwo. W kwestii 
otwarcia basenu otwartego trwają rozmowy z Dyrektorem jednostki w tej sprawie. 
 
Głos zabrał również Prezes MPGK, który odpowiedział na zapytanie sołtysa 
dotyczące wywozu śmieci przez służby MPGK. 

 
Pan Burmistrz wystąpił również z propozycją, aby w kwestii śmieci sołectwa 
przeznaczały małą kwotę z funduszu sołeckiego, który otrzymuje każde sołectwo 
w naszej gminie. 
 

 
Ad.10. Zakończenie obrad. 

 
Zakończenie obrad: 13.15 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 
 
 
 


