
Protokół Nr 14/2011 
z XIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 3 listopada 2011 r. 
 

 
Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, sołtysów, przedstawicieli służb mundurowych. 
Stwierdził, że na sali obecnych jest dwunastu radnych. 
 
Nieobecni: Pan Bogdan Ferenc, Pan Zdzisław Kuźniar,  Pan Grzegorz Oleksyk. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 Przewodniczący Pan Julian Czarnecki - poddał pod głosowanie porządek obrad 
XIV Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad. 
 
 Głosowanie:  za – 12, obecnych - 12 radnych. (jednogłośnie). 
 
 Porządek obrad XIV sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XIII sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Wręczenie nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, oraz nagród przyznanych przez Prezesa Polskiego Związku 
Narciarskiego. 
 
 Po przyjęciu protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród dla wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów Szkół z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Słowa podziękowania za trud pracy pedagogicznej, życzenia 
dalszych sukcesów, oraz nagrody nauczycielom wręczył  Burmistrz Pan Henryk 
Sułuja wraz z  Panią Zdzisławą Rybicką – Kierownikiem Wydziału Oświaty oraz 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Julianem Czarneckim. 
 Następnie głos zabrał Pan Stanisław Nahajowski, który z ramienia PZN 
wygłosił serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji zawodów narciarskich. 
Wręczył także medale Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych Panu Romanowi Jurkowi. 
Wyróżnienia otrzymali także Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 



Komunalnej Sp. z o. o. Pan Marian Stebnicki oraz Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej  Sp. z o. o. Pan Wiesław Jasiński. 
 Po wręczeniu nagród głos zabrał Nadleśniczy Pan Roman Jurek, który wyraził 
podziękowania z powodu otrzymania nagrody. 
 
 Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
 Pani Janina Sokołowska – Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego 
odczytała sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny, oraz sprawozdanie z 
zarządzeń wydanych przez Burmistrza. (Zał. Nr 2).  
 Pozostały komplet sprawozdań otrzymali Radni przed rozpoczęciem obrad. 
 
Ad. 6. Informacja Burmistrza nt. problematyki utworzenia  Regionu 
zagospodarowania odpadów Zagórz – Ustrzyki Dolne. 
  
 Pan Burmistrz przedstawił prezentację, oraz szeroko omówił kwestię 
utworzenia planu rejonów gospodarki odpadami w województwie podkarpackim, w 
rejonie Ustrzyki Dolne - Zagórz - Jasło. 
 Po wypowiedzi Pana Burmistrza Przewodniczący Rady poprosił o 
informowanie Rady na bieżąco w tej sprawie. 
 Prezentacja Burmistrza w pełnej wersji na nagraniu audio.           
 
Ad. 7. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 

 
1. Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne, 
 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła zaproszona na sesję Pani inżynier 
Małgorzata Puchyr. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i 
Zagospodarowania Przestrzennego Pan Henryk Tymejczyk przedstawił opinię 
Komisji – opinia pozytywna.(Zał. Nr 3). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie 
 

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

2. 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 Budżetowej Pan Stanisław  Leszega 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). 
 
3. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 

 
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 4). 
 
 Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 

 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
4. Uchwała  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2012 rok, 
 
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 4). 
 
 Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 

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

 
5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie 
gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 
 Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinię Komisji – opinia  
 pozytywna. (Zał. Nr 4). 
 
 Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 

 
 
 
 



 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
6. Uchwała  w sprawie wzorów deklaracji oraz  informacji na podatek 
od  nieruchomości, rolny, leśny, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 
 Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinię Komisji – opinia  
 pozytywna. (Zał. Nr 4). 
 
 Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 

 
 

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

7. Uchwała  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu 
przekształcenia w jednostkę budżetową pod  nazwą „Zarz ąd Gospodarki 
Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych”, 
 
Projekt uchwały przedstawił i szeroko omówił  Pan Burmistrz. 
 
 Po wypowiedzi Pana Burmistrza głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. 
Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych Pan Zdzisław Rudziński. 
przedstawił trudną sytuację mieszkaniową gminy, zarys aktualnej sytuacji 
finansowej PGM-u, oraz stan techniczny budynków zarządzanych przez PGM. 
Na końcu swojej wypowiedzi pochwalił pracę dyrektora PGM-u Pana Jerzego 
Jóźwiaka, oraz  złożył wniosek o realizację projektu dotyczącego budowy 
bloku socjalnego dla 40 rodzin, z realizacją na rok 2012-2013. 
 
 Przedstawił również opinię Komisji w sprawie uchwały – opinia pozytywna. 
(Zał. Nr 7). 
 
 Po wypowiedzi Pana radnego głos zabrał Pan Burmistrz. Odnosząc się do 
wypowiedzi Radnego poinformował, że pozyskiwanie środków finansowych na 
rzecz budowy mieszkań nie jest sprawa prostą, jednak gmina czyni wszelkie 
możliwe kroki w tym temacie. 
 
 Projekt Uchwały odczytał Pan Przewodniczący – Julian Czarnecki i poddał 
pod głosowanie. 
 
 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 

  



8. Uchwała  w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych, 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 
 
 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 
9. Uchwała  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Ustrzyk Dolnych, 
  
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Komisji 
Rewizyjnej Skarg i Wniosków i poddał pod głosowanie (Uchwała w sprawie 
skargi Pana Krzysztofa Gałka). 
 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
  
10. Uchwała  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Ustrzyk Dolnych, 
    
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Komisji 
Rewizyjnej Skarg i Wniosków i poddał pod głosowanie (Uchwała w sprawie 
skargi Pana Bogumiła Wajdy). 
 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie).   
 
11.      Uchwała  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle przy ul. Bocznej w 
Ustrzykach Dolnych”, 
 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek – 
kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. 
 
 Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i 
Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Przewodniczący Komisji Pan 
Henryk Tymejczyk - opinia Komisji pozytywna.(Zał. Nr 6). 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
  
12. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości 
mienia komunalnego, położonej na terenie gminy  Ustrzyki Dolne, 



 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 
geodezji i Gospodarki Gruntami. 
 
 Opinię Komisji przedstawił Radny Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna.(Zał. Nr 6) 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
   
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

         
     13. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
 mienia  komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne 

 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 
geodezji i Gospodarki Gruntami. 
 
 Opinię Komisji ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych, 
przedstawił Pan Zdzisław Rudziński – opinia pozytywna.(Zał. Nr 7). 
 
 Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk 
Tymejczyk – opinia pozytywna.(Zał. Nr 6). 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
   
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 

 
 

           14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości 
 mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki 
 Dolne, 
 

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 
geodezji i Gospodarki Gruntami. 

 
 Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk 
Tymejczyk – opinia pozytywna. (Zał. Nr 6). 
 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 



15. Uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność gminy Ustrzyki Dolne. 
 
Projekt uchwały dokładnie omówiła Pani Alicja Kisielewicz.  
 
 Opinię Komisji przedstawił Pan Zdzisław Rudziński – opinia pozytywna. 
(Zał. Nr 7). 
 
 Głos zabrał Pan Arkadiusz Lupa w kwestii podwyższonych kosztów za 

 lokale  mieszkalne.  
 
 Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że wykupienie mieszkania 

 od gminy jest bardzo opłacalne dla przyszłych lokatorów, oraz po upływie 5 lat, 
 mieszkanie jest w pełni własnością lokatora.  

  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 

           16. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu  Rejonowego w 
 Lesku na kadencję w  latach 2011 – 2015, 

 
 Głos zabrała Pani Janina Sokołowska – Kierownik Wydziału Ogólno-

 Organizacyjnego, która poinformowała wszystkich o pracy powołanej 
 Komisji zajmującej się zaopiniowaniem kandydatów na ławników do Sądów 
 Powszechnych na kadencję w latach 2012-2015. Swoją kandydaturę zgłosiło 
 cztery osoby z których wszystkie otrzymały opinię pozytywną. 

 
 Po wystąpieniu Pani Kierownik Przewodniczący Rady zarządził 

 powołanie Komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest wytypowanie spośród 
 czterech zgłoszonych osób kandydatów na ławników Sądowych. Spośród 
 Radnych do  komisji skrutacyjnej wybrano: 

 
Pana Ryszarda Długiego, 
Pana Marcelego Kucę, 
Pana Henryka Tymejczyka 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji: 
 
 Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 

 
 Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu 8 programu sesji podczas 
pracy Komisji Skrutacyjnej. 
 



Ad.8 Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
 Głos zabrał Radny Pan Andrzej Steciuk, który  zapytał o losy uchwały Nr 
VIII/59/11 z dnia 25 marca 2011 roku. w sprawie zasad udzielania tygodniowego 
obowiązującego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ustrzyki 
Dolne, oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć. 
 
 Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który zapewnił, że błąd który nastąpił w 
związku z uchwałą został poprawiony a wszelkie wątpliwości wyjaśnione. 
 
 Głos zabrał również Pan Marek Dziwisz, który poprosił o zmiany w 
regulaminie dot. świetlic wiejskich, oraz wprowadzenia konsultacji z Sołtysami  w 
sprawach dotyczących terenów wiejskich. 
 
 W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował wszystkich, ze żadna kwestia 
dotycząca terenów wiejskich nie może obejść się bez opinii Komisji w tym 
temacie. 
 
 Głos zabrał również radny Pan Zdzisław Rudziński, który zapytał o sprawę 
stanu budynku Telekomunikacji Polskiej, który wymagał odnowienia i remontu. 
 
 W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował wszystkich, że Telekomunikacja 
nie poczyniła zbyt wiele kroków w sprawie remontu budynku, jednak nie stanowi 
on zagrożenia dla przechodniów. Czekamy również na odgórną decyzję w sprawie 
przekazania tegoż budynku gminie Ustrzyki Dolne. 
 
 Pan Tymejczyk odczytał protokół Komisji skrutacyjnej w wyniku którego 
wszyscy kandydaci na ławników sądowych do Sądów Powszechnych zostali 
zaakceptowani przez radę Miejską w Ustrzykach Dolnych. (Zał. Nr 8). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 
 Głos zabrał ponownie Pan Marek Dziwisz, który zaproponował przedłużenie 
czasu oświetlenia ulic wiejskich z powodu zbliżającego się okresu zimowego. 
 
 W odpowiedzi Pan Burmistrz zmobilizował Pana Romana Puskarczyka – 
Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do realizacji 
prośby Sołtysa oraz wykonanie uzgodnień z zakładem Energetyki w Sanoku. 
 
Z zapytaniem wystąpił Radny Pan Marceli Kuca, odnośnie remontów dróg 
wiejskich w miejscowości Jureczkowa i Wojtkowa, z powodu ich złego stanu. 
 



 Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który poinformował wszystkich o tym iż 
remonty dróg w tych miejscowościach były robione, oraz ze w roku 2011 gmina 
przeznaczyła na ten cel ogromne  środki finansowe. 
 
 Radny Marceli Kuca zapytał również o losy wniosków rodziców uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Łodynie, które dotyczyły uchylenia uchwały dotyczącej 
zmniejszenia stopnia organizacji Szkoły. 
 
 Odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący, który poinformował o tym, iż sprawa 
ta jest w toku. 

 
Ad.10. Zakończenie obrad. 

 
Zakończenie obrad: 13.30 
 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 
 
 
 


