
    
Protokół Nr 18/2012 

z XVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 27 stycznia 2012 r. 

 
 
 Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, sołtysów, kierowników poszczególnych Wydziałów, 
oraz przedstawicieli służb mundurowych. 
Stwierdził że na sali obecnych jest 12-stu radnych wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
Nieobecni: Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Grzegorz Oleksyk, Pan Henryk Tymejczyk. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XVIII sesji Rady 
Miejskiej. 
  
  Głosowanie:  za – 12, obecnych - 12 radnych. (jednogłośnie). 
 
 Porządek obrad XVIII sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej. 
 
 Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XVI sesji został 
przyjęty. 
 

Głosowanie:  za – 12, obecnych - 12 radnych. (jednogłośnie). 
 
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej. 
 
 Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XVII sesji został 
przyjęty. 
 

Głosowanie:  za – 12, obecnych - 12 radnych. (jednogłośnie). 
 
 
Ad. 5.  Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
 Sprawozdanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, sprawozdanie z Zarządzeń 
wydanych przez Burmistrza, oraz Sprawozdania Kierowników Wydziałów za okres 



międzysesyjny, przedstawiła Pani Janina Sokołowska - p. o. Sekretarza gminy 
Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).  
 
Ad. 6. Informacja Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury dot. planowanych 
imprez w roku 2012. 
 
Dołączył radny Pan Henryk Tymejczyk. – obecnych 13-stu radnych. 
 
 Pan Wojciech Szott – Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury przedstawił 
prezentację podsumowującą imprezy, które odbyły się w gminie Ustrzyki Dolne w 
roku 2011. Ponadto, zaprezentował kalendarz imprez plenerowych i zamkniętych 
planowanych w naszej gminie na rok 2012. 
 
Ad. 7. Prezentacja uchwał. Opinie. Dyskusja. Głosowanie. 
 
1.    w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krościenku w 

Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej: oddział przedszkolny i 
klasy I-III, 

 
 Głos zabrał Pan Burmistrz, który przedstawił prezentację dotyczącą dochodów i 
wydatków majątkowych, bieżących oraz wydatków ogółem gminy Ustrzyki Dolne. 
 Przedstawił również analizę stanu oświaty na rok 2012, środki finansowe 
przeznaczone na oświatę, koszty utrzymania jednego ucznia, oraz liczbę uczniów w 
poszczególnych placówkach wg. stanu na dzień 30.09.2011 r. 
 Pan Burmistrz poinformował również, że skarga na Uchwały Rady Miejskiej, 
które  dotyczyły ograniczenia stopnia organizacji szkół w Hoszowie i Łodynie została 
oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.  
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
 Głos zabrał radny Pan Marceli Kuca, który wystąpił z zapytaniem o 
oszczędności dla gminy Ustrzyki Dolne, które wynikną w związku reorganizacją 
trzech szkół uwzględnionych w projektach uchwał na sesji w dniu 27 stycznia 2012 r. 

 
 Odpowiedzi udzielił  Pan Burmistrz, który poinformował, że będzie on w 
posiadaniu dokładnych informacjach - dotyczących oszczędności wynikających ze 
zmniejszenia stopnia organizacji trzech poszczególnych szkół - po zatwierdzeniu 
projektów organizacyjnych. Pewne jest jednak, że w roku 2012 oszczędności 
wynikające ze zmniejszenia stopnia organizacji tych szkół,  nie będą jeszcze 
widoczne, ze względu m. in. na 6-ścio miesięczne odprawy dla  nauczycieli, oraz inne 
koszty ponoszone z tego tytułu.  Można jednak zapewnić, że na dłuższa metę 
oszczędności te  będą   granicach od 200 000 do 250 000 zł. 
 
 Radny Pan Marceli Kuca wystąpił również z zapytaniem o rozbieżność 
pomiędzy kwotą przedstawioną w uchwale budżetowej dotyczącą wydatków 
przeznaczonych na oświatę a kwotą przedstawioną wcześniej w prezentacji.  
 



 W odpowiedzi Pan Burmistrz  poinformował, że opierając się na uchwale 
budżetowej, radny pominął dział 854 dot. opieki wychowawczej stąd możliwe 
rozbieżności w wymienionych kwotach. 
 
 Głos zabrał również radny Pan Robert Kocioła, który wystąpił z zapytaniem o 
oszczędności wynikające z dwóch ubiegłorocznych uchwał dotyczących zmniejszenia 
stopnia organizacji szkół w Łodynie i Hoszowie. 
 
 W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jest to kwota przeszło 
200 000zł. 
 
 Na koniec głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który odniósł się do 
poprzedniej wypowiedzi Burmistrza dotyczącej oddalenia skargi na uchwały Rady 
Miejskiej dot. zmniejszenia stopnia organizacji szkół w Hoszowie i Łodynie przez 
WSA. Radny poinformował, że skarga została odrzucona ze względu na błąd formalny 
a nie merytoryczny, mianowicie skarga została złożona o jeden dzień za późno. 
 
 Kolejno Przewodniczący Rady poprosił o opinię do projektu uchwały Komisję 
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej. 
 
 Opinię przedstawił Pan Andrzej Steciuk – przewodniczący Komisji - Opinia 
pozytywna. (Zał. Nr 3). 
 
 Głos zabrał Przewodniczący Rady – Pan Julian Czarnecki, który krótko 
podsumował, że  z perspektywy wielu lat pełnienia funkcji radnego wie, że na sesjach 
Rady podejmowane są uchwały popularne i niepopularne – do których niewątpliwie 
należą trzy dotyczące zmniejszenia stopnia organizacji szkół w Krościenku, Równi i 
Łobozewie. Patrząc jednak na ogólne dobro gminy i całość jej funkcjonowania, 
niekiedy i takie uchwały muszą być podejmowane. 
 
Projekt uchwały odczytał pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -9 , przeciw – 1, wstrzymujących się – 3, obecnych – 13 radnych. 
 

 
2. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łobozewie, w 
Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej: oddział przedszkolny i klasy I-
III, 
 

Opinię przedstawił Pan Andrzej Steciuk – przewodniczący Komisji - Opinia 
pozytywna. (Zał. Nr 3). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -9 , przeciw – 1, wstrzymujących się – 3, obecnych – 13 radnych. 
 



 
3. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Równi, w Szkołę 
Podstawową o strukturze organizacyjnej: oddział przedszkolny i klasy I-III, 
 

Opinię przedstawił Pan Andrzej Steciuk – przewodniczący Komisji - Opinia 
pozytywna. (Zał. Nr 3). 
 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -9 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 4, obecnych – 13 radnych. 
 
Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy. 
Po przerwie przystąpiono do głosowania nad pozostałymi projektami uchwał. 
 
 
4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012. 
 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych – 
Skarbnik gminy Ustrzyki Dolne. 
 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił 
przewodniczący Komisji Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 4). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
 
5. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr 
XVII/146/12 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego. 
 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 
 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił 
przewodniczący Komisji Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 4). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
6. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania „Zielone Bieszczady”. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Przybyła – Zastępca Burmistrza Ustrzyk 
Dolnych. 



 
Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan 

Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 4). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
7. w sprawie przyjęcia od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 
 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 
 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan 
Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 4). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
8. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 
 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan 
Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 4). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Ustrzyki Dolne 
nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 
 

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

Opinię Komisji Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – 
opinia pozytywna. (Zał. Nr 5). 
 
Głos zabrał radny Pan Władysław Nosal, który przedstawił opinię Komisji ds. Wsi w 
tej sprawie – opinia komisji pozytywna (Zał. Nr 6). 
Radny przedstawił również krótką historię nabywanego budynku świetlicy wiejskiej. 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 
 



Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
 

10.  w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
oraz 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 Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – 
opinia pozytywna. (Zał. Nr 5). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
11. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 
 

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

Opinię Komisji Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – 
opinia pozytywna. (Zał. Nr 5). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2012 rok. 
 

Radny Pan Andrzej Steciuk odczytał szczegółowy Plan Pracy Komisji 
Rewizyjnej Skarg i Wniosków na rok 2012. 
 
 Radny Pan Marceli Kuca wystąpił z formalnym wnioskiem, aby szczegółowy 
Plan Pracy Komisji stanowił załącznik do uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego. 
 
Głosowanie: za -5,  przeciw – 4, wstrzymujących się – 4, obecnych – 13 radnych. 
 
Wniosek złożony przez radnego został przyjęty. 
 



 Przewodniczący odczytał projekt uchwały uwzględniając przegłosowaną 
zmianę i poddał pod głosowanie, 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
 
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Nie było. 
 
Ad. 10. Sprawy różne. 
 
 Głos zabrał sołtys wsi Hoszów Pan Marek Dziwisz, który zapytał o koszty 
remontu budynku świetlicy w Bandrowie.  
 
 Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który poinformował, że świetlica wiejska w 
Bandrowie nie jest własnością gminy lecz Kółka Rolniczego. Dopiero w dniu 
dzisiejszym (tj. 27 stycznia 2012 r.) świetlica w wyniku przegłosowania uchwały Rady 
Miejskiej została własnością gminy. 
 
 Głos zabrał radny Pan Władysław Nosal, który poinformował, że budynek 
szkoły w Bandrowie nie nadaje się na świetlicę wiejską, gdyż jest to budynek 
przystosowany do zajęć lekcyjnych. 
 
 Głos zabrał również radny Pan Zdzisław Rudziński, który wystąpił z 
propozycją, aby poświęcić jedną sesję tematowi porządku publicznego na terenie 
miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 
 
 W odpowiedzi Przewodniczący rady Pan Julian Czarnecki poinformował, że w 
ostatnich dniach uczestniczył w obradach sesji powiatowej, gdzie poruszano temat 
porządku publicznego, dlatego można stwierdzić, że sprawa ta wygląda 
optymistycznie.  
 
Ad. 11 Zakończenie obrad. 

 
Zakończenie obrad: 12.30 

Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio 
 
 
 


