
    Protokół Nr 16/2011     
z XVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 
 

 
 Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, sołtysów, kierowników Wydziałów oraz wszystkich 
pozostałych obecnych na sesji. 
Stwierdził że na sali obecnych jest 14-stu radnych wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
Nieobecni: Pan Zdzisław Kuźniar. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 Pan Henryk Sułuja – Burmistrz Ustrzyk Dolnych wystąpił z wnioskiem o 
wycofanie umieszczonego w programie sesji projektu uchwały dot. zmiany uchwały 
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 oaz warunki i  wysokość wypłacania nagród ze 
specjalnego  funduszu na   nagrody za  osiągnięcia  dydaktyczno – wychowawcze i 
opiekuńcze.  
 
 Pan Burmistrz uzasadnił wycofanie projektu uchwały brakiem opinii Związku 
Zawodowego Nauczycieli Solidarność. Wystąpił również z prośbą o zwołanie 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej na dzień 04 stycznia 2012 r. 
 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad XVI 
Sesji Rady Miejskiej. 
 
  
  Głosowanie:  za – 14, obecnych - 14 radnych. (jednogłośnie). 
 
 Porządek obrad XVI sesji został przyjęty. 
 
 
 



 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej. 
 
 Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XV sesji został 
przyjęty. 
 
Ad. 4.  Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
 Sprawozdanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, oraz Sprawozdania 
Kierowników Wydziałów za okres międzysesyjny, przedstawiła Pani Janina 
Sokołowska p. o. Sekretarza gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).  
 
Ad. 5. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 
Ad. 6. Informacja Burmistrza dotycząca budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2012 
rok.  
 
 Pan Burmistrz przedstawił prezentację dotyczącą budżetu gminy Ustrzyki 
Dolne na rok 2012. W prezentacji szeroko omówił dochody i wydatki majątkowe 
gminy, a także wydatki ogółem. Przedstawił strukturę wydatków bieżących,  
subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą. Krótko przypomniał także 
sytuację finansową oświaty, oraz najważniejsze planowane inwestycje na rok 2012, m. 
in.  remonty budynków oraz ulic i chodników, budowę kaplicy cmentarnej oraz 
budowę kolumbarium,  budowę parkingu przy Zespole Basenów Delfin, remont 
Ustrzyckiego Domu Kultury, a także remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 
2 w Ustrzykach Dolnych. Na końcu swojej wypowiedzi Burmistrz omówił Wieloletni 
Plan Finansowy oraz metody jego wyliczania, a także  podsumował aktualną sytuację 
finansową naszej gminy. 
Pełna wersja prezentacji Burmistrza na nagraniu audio. 
 
Ad. 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w 
sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012. 
 
 Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Pani Leokadia Bis – 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.(Zał. Nr 3). 
 
Ad. 8. Przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 
 
 Opinię Komisji w sprawie budżetu gminy oraz poszczególnych uchwał 
przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji. – opinia pozytywna 
(Zał. Nr 3). 
 
 Po przedstawionych opiniach z zapytaniem wystąpił Pan Marceli Kuca – radny 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, który zapytał o koszt utrzymania Hali 
Sportowej w Ustrzykach Dolnych. 



 
 Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który poinformował, że obecnie trudno 
oszacować ile kosztować będzie energia elektryczna oraz ogrzewanie Hali Sportowej 
ze względu na dobrą pogodę w tym roku. Niemniej jednak wydatki na Halę sportową 
szacuje się na ok. 700 000zł, natomiast dochody to przeszło 300 000 zł., należy jednak 
zaznaczyć iż Hala sportowa przynosi dochody z organizowanych tam imprez oraz 
dzierżawy pomieszczeń. Plany na rok 2012, to wygospodarowanie w środkach 
finansowych przeznaczonych na wydatki Hali sportowej kwoty 100 00 zł  i 
przeznaczenie ich na doposażenie Hali w salę Fitness oraz siłownię, co również 
przyczyni się do kwestii zarobkowej Hali. Został również zorganizowany przetarg na 
dzierżawę Baro-kawiarni, która przynosi określone dochody. 
 
Po wypowiedzi Pana Burmistrza głos zabrał Pan Julian Czarnecki, który poddał pod 
głosowanie wnioski Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych. 
 

Głosowanie: za - 14 - obecnych 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 

1. Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012. 
 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012. 
 

Głosowanie: za - 14 - obecnych 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 

Po głosowaniu Przewodniczący Rady złożył serdeczne gratulacje Burmistrzowi, 
Komisji Budżetowej oraz Radzie Miejskiej z powodu pomyślnego przegłosowania 
uchwały. 
 
Głos zabrał również Pan Burmistrz, który szczególne słowa podziękowania 
pokierował do Pani Skarbnik Ewy Kaczmaryk - Elmerych, Zastępcy Burmistrza, 
oraz do Kierowników Wydziałów. 
 
Głos zabrał także Pan Zygmunt Krasowski – Wicestarosta Powiatu 
Bieszczadzkiego, który również złożył gratulacje Burmistrzowi, wszystkim 
radnym oraz pracownikom Urzędu z tego tytułu, oraz życzenia noworoczne. 
 
Następnie głos zabrał również Pan Stanisław Nahajowski, który przedstawił pismo 
Prezydenta Pana Bronisława Komorowskiego dotyczące wyrażenia zgody na 
patronat Prezydenta RP XXV Biegu Lotników organizowanego w 21-24 stycznia 
2012. 
 
Do gratulacji oraz życzeń noworocznych dołączył ks. Dziekan Józef Bieniek.  
 
Pani Leokadia Bis Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 min. przerwy. 



 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady zarządził poddanie pod głosowanie 
pozostałych uchwał. 

 
 

2. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
 gminy Ustrzyki Dolne. 

 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.  

 
 Głosowanie: za - 14 - obecnych 14  radnych (jednogłośnie). 
 
3.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki 
 Dolne. 

 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Pani Ewa Kaczmaryk 
– Elmerych. 

 
  Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 

 
 Głosowanie: za - 14 - obecnych 14 radnych (jednogłośnie). 
 
4. Uchwała  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy  
  Ustrzyki Dolne. 
 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Pani Ewa Kaczmaryk 
– Elmerych. 

 
 
 Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 

 
 Głosowanie: za - 14 - obecnych 14 radnych (jednogłośnie). 
 

 
5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej 
w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Ustrzykach 
Dolnych i Brzegach Dolnych. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 
 Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 



 
  
 Głosowanie: za - 14 - obecnych 14 radnych (jednogłośnie). 
 

Ad. 9 Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 

 Nie było. 
 
Ad 9. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił, że w dniu 04 stycznia 2012 r. odbędzie się XVII 
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego. 
 
Ad.10. Zakończenie obrad. 

 
Zakończenie obrad: 13.30 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 
 
 
 
 


