
    
Protokół Nr 19/2012 

z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 28 lutego 2012 r. 

 
 
 Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, sołtysów, kierowników Wydziałów, Senatora RP Pana 
Andrzeja Matusiewicza, oraz Panią Joannę Szczepanik – Dyrektora PUP w 
Ustrzykach Dolnych.  
 Stwierdził, że na sali obecnych jest 14-stu radnych, wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
Nieobecni: Pan Marceli Kuca. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 Głos zabrał Pan Burmistrz Henryk Sułuja, który wystąpił z wnioskiem o  
wycofanie z programu sesji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród. 
 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad XIX 
sesji Rady Miejskiej. 
  
  Głosowanie:  za – 14, obecnych - 14 radnych. (jednogłośnie). 
 
 Porządek obrad XIX sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej. 
 
 Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XVIII sesji został 
przyjęty. 
 
Ad. 4. 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. 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych 
nt. aktualnej sytuacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Bieszczadzkim.  
 
 Pani Joanna Szczepanik – Dyrektor PUP w Ustrzykach Dolnych  przedstawiła 
szczegółową informację nt. lokalnego rynku pracy w Powiecie Bieszczadzkim.  
W szczególności omówiła aktualną stopę bezrobocia na naszym terenie, liczbę osób 
zarejestrowanych i wyrejestrowanych w roku 2011., oraz liczbę bezrobotnych z 
wyszczególnieniem osób pozostających bez pracy do 25 roku życia, powyżej 50 roku 
życia oraz osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto Pani Dyrektor przedstawiła 
najczęstsze motywy powodujące rejestrację osób bezrobotnych w PUP, oraz aktualny 
program rynku pracy, w tym wszystkie możliwe formy zatrudnienia. 
(Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio). 
 
 Po wypowiedzi Pani Dyrektor głos zabrał Pan Zdzisław Rudziński, który 
wystąpił z zapytaniem o środki jakie otrzymuje PUP w Ustrzykach Dolnych z 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz jakie są wyniki szkoleń organizowanych przez 
PUP dla osób bezrobotnych. 
 
 W odpowiedzi Pani Joanna Szczepanik poinformowała, że Wojewódzki Urząd 
Pracy nie udziela żadnego wsparcia Powiatowym Urzędom Pracy, oraz że Urząd Pracy 
otrzymuje środki z Ministerstwa liczone metodą algorytmu na podstawie 
odpowiedniego rozporządzenia. Zapewniła również, że ze szkoleń korzysta spora 
liczba osób pozostających bez pracy, a wskaźnik efektywności tego typu szkoleń 
wynosi 56% w roku 2011. 
 
Ad. 6. Prezentacja uchwał. Opinie. Dyskusja. Głosowanie. 
 
 Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował wszystkich, że w kwestii  
zmniejszenia stopnia organizacji Szkół w Krościenku, Łobozewie i Równi, 
otrzymaliśmy pozytywną opinię Kuratora Oświaty, oraz negatywne opinie Związków 
Zawodowych - Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego oraz Związku 
zawodowego Solidarność. 
 Burmistrz poinformował również, że w dniu 16 lutego 2012 roku uczestniczył 
w uroczystości 60-ciolecia Szkoły Podstawowej w Równi, z kolei w dniu 21 lutego 
2012 r. wziął udział w spotkaniu poświęconemu projektom uchwał w sprawie 
obniżenia stopnia organizacji trzech poszczególnych szkół, zorganizowanym przez 
Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Zawodowy Solidarność.  
W dniu 23 lutego 2012 r. Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z rodzicami 
uczniów Szkoły Podstawowej w Łobozewie, natomiast 24 lutego 2012 roku z 
rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Krościenku. Na spotkaniach omawiano 
kwestie dowozu uczniów do szkół, dożywianie uczniów, sprawę biletów miesięcznych 
oraz świetlic funkcjonujących przy szkołach. 



  Burmistrz podkreślił, że wszystkie spotkania dotyczące zmniejszenia stopnia 
organizacji szkół były spotkaniami bardzo merytorycznymi, oraz odbywały się w 
życzliwej atmosferze. 
 Na koniec Burmistrz podziękował wszystkim za zrozumienie oraz uczestnictwo 
w powyższych spotkaniach, w szczególności Pani Leokadii Bis, Henrykowi 
Tymejczykowi, Panu Jackowi Przybyle, Panu Julianowi Czarneckiemu oraz sołtysom. 
  
 Po wypowiedzi Pana Burmistrza z formalnym wnioskiem wystąpił radny Pan 
Robert Kocioła, który zaproponował zmianę w treści trzech kolejnych projektach 
uchwał dotyczących zmniejszenia stopnia organizacji szkół w Krościenku Łobozewie i 
Równi, mianowicie zaproponował aby w §3 wstawić zapis, iż wskazuje się daną 
szkołę, jako miejsce kontynuowania nauki dla uczniów zlikwidowanych klas, 
natomiast wykreślić,  że uczniowie zlikwidowanych klas będą kontynuować naukę w 
danej szkole. 
 
 Do wniosku złożonego przez radnego odniósł się Pan Burmistrz, który 
poinformował, że mamy obowiązek wskazać inne miejsce kontynuowania nauki w 
wypadku likwidacji bądź zmniejszenia stopnia organizacji szkoły, jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby rodzice posłali dzieci do innych szkół, dlatego też próba zmiany 
w treści projektu uchwały jest bezzasadna. 
 
 Przewodniczący poddał wniosek radnego Pana Roberta Kocioły pod 
głosowanie. 
 
Głosowanie: za -2 , przeciw –9, wstrzymujących się – 3, obecnych – 14 radnych. 
 
Wniosek złożony przez radnego został odrzucony. 
  
 Kolejno Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji ds. Oświaty, 
Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej. 
 Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Andrzej Steciuk przedstawił opinię 
Komisji – opinia pozytywna.(Zał. Nr 3). 
 
 Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
trzema kolejnymi projektami uchwał dotyczącymi zmniejszenia stopnia organizacji 
szkół w Krościenku, Łobozewie i Równi. 
 
 
1.    w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krościenku. 
 
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -11 , przeciw –1, wstrzymujących się – 2, obecnych – 14 radnych. 
 
 
 



 
2. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łobozewie 

 
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za -11 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 3, obecnych – 14 radnych. 

 
 
3. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Równi. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -11 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 3, obecnych – 14 radnych. 
 
 Po głosowaniu nad trzema uchwałami głos zabrał Senator Pan Andrzej 
Matusiewicz. Senator w pierwszych słowach swojej wypowiedzi złożył 
podziękowania Przewodniczącemu Rady za zaproszenie na sesję. Kolejno stwierdził, 
że zdaje sobie sprawę, że na samorządy spadają wciąż nowe zadania bez 
odpowiedniego przy tym zabezpieczenia finansowego, dlatego też pozytywnym 
zjawiskiem jest fakt, że w woli przeczekania niżu demograficznego nie likwidujemy 
szkół a jedynie zmniejszamy stopień ich organizacji. 
 Senator zapewnił również o chęci współpracy, oraz wyraził nadzieję na częstsze 
wizyty na naszym terenie. 
 
 Po wypowiedzi Senatora Pana Andrzeja Matusiewicza Przewodniczący 
zarządził 10 minut przerwy. 
 Po przerwie Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad 
kolejnymi 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 -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 
5. 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 -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 
6. w sprawie funduszu sołeckiego. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.  
 
 Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Władysław Nosal – opinia pozytywna 
(Zał. Nr 5). 
 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 -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 
7. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 
 

Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk - Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 

Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Władysław Nosal – opinia Komisji 
pozytywna (Zał. Nr 5). 

Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – 
opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie).                        
 
 
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Nie było. 
 
 
 



Ad. 8. Sprawy różne. 
 
Nie było. 
 
Ad. 9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 12.00 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 


