
Protokół Nr 21/2012 
z XXI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
 

 
 Obecnych 13 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości,  Komendanta Komendy Powiatowej Policji Pana 
Aleksandra Lubasa, nowo powołanego Zastępcę Komendanta Pana Adama 
Winiarskiego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych Pana 
Piotra Królickiego, sołtysów oraz Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego. 
  Stwierdził, że na sali obecnych jest 13-stu radnych, wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
Nieobecni: Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Henryk Tymejczyk. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXI Sesji Rady 
Miejskiej. 

 
Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXI Sesji został przyjęty. 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej. 
 
 Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XX 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. Sprawozdanie Burmistrza  z przeprowadzonych spotkań ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi. 
 
 Sprawozdanie z odbytych spotkań ze Wspólnotami Mieszkaniowymi 
przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Jacek Przybyła. (Zał. Nr 3). 
 
Po sprawozdaniu przedstawionym przez Zastępcę Burmistrza głos zabrał radny Pan 
Marceli Kuca, który wystąpił z zapytaniem o etap prawny spraw sądowych 
związanych z funduszem remontowym w stosunku do wspólnot które się 
usamodzielniły. 
Odpowiedzi udzielił  Zastępca Burmistrza, który poinformował, iż skutek znalezienia 
się w sądzie ze wspólnotami mieszkaniowymi, to efekt audytu wewnętrznego 
zleconego przez Burmistrza w celu uporządkowania funduszu remontowego, jego 
struktury, oraz płynności finansowej każdej wspólnoty. Owy audyt nie został przyjęty 
przez wszystkie zarządy wspólnot mieszkaniowych, do czego mają pełne prawo. 
Audyt został sporządzony przez ekonomistę i zakończony raportem, dlatego też jest to 
dokument ważny i wiarygodny.  
Kolejno Pan Marceli Kuca wystąpił z zapytaniem czy zakończyły się już jakieś sprawy 
sądowe. 
W odpowiedzi Pan Jacek Przybyła poinformował, że zakończyła się jedna sprawa 
sądowa związana z przebudową dachu przy ulicy Szopena 1 w Ustrzykach Dolnych. 
Dokładniej o fragment raportu z audytu dotyczący dopłaty do utylizacji eternitu Na 
podstawie badań Sądu na dzień audytu nie było pełnej dokumentacji w tej sprawie, 
stąd też Sąd nakazał przychylić się do wniosków Wspólnoty.  
Radny wystąpił również z zapytaniem o kwotę jaką wypłacono z tego tytułu. 
W odpowiedzi Pan Jerzy Jóźwiak Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 
poinformował, iż była to kwota rzędu 14 000 zł. 
Radny Pan Marceli Kuca zapytał także o sumę roszczeń wszystkich spraw sądowych 
ze Wspólnotami. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że pytania zadawane przez Radnego są bardzo 
szczegółowe, odpowiedzi na nie wymagają dokładniejszego przygotowania, stąd też  
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki zarządził spisanie ich do protokołu oraz 
wyjaśnienie ich na najbliższej sesji. 
 
Do obrad Sesji dołączył  Radny Pan Henryk Tymejczyk. 
 
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Ustrzykach Dolnych za 2011 rok. 
 
Sprawozdanie przedstawiła Pani Grażyna Lechowicz  - Kierownik MGOPS w 
Ustrzykach Dolnych. 
Po sprawozdaniu głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Opieki Społecznej 
i Spraw Mieszkaniowych Pan Zdzisław Rudziński przedstawił opinię Komisji dot. 
działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Przewodniczący 
podziękował za współpracę Komendantowi KPP w Ustrzykach Dolnych i poprosił o 
dalszą pomoc, zwrócił się także do Pana Burmistrza z wnioskiem o zatrudnienie w 
MGOPS - sie Radcy Prawnego. (Zał. Nr 4) 



 
Pan Przewodniczący ogłosił 10 min przerwę. 
 
 
Ad. 7. Prezentacja uchwał. Opinie. Dyskusja. Głosowanie. 
 
1.     w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
 Głosowanie: za – 14, obecnych–14 radnych (jednogłośnie). 

 
2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne. 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 

 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 14, obecnych–14 radnych (jednogłośnie). 

 
3. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej. 
 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
 
Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Stanisław Leszega – 
Przewodniczący Komisji – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 

 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 14, obecnych–14 radnych (jednogłośnie). 
 

 
4. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Rybacka „STARZAWA”. 
 

Projekt uchwały przedstawił i omówił Pan Jacek Przybyła – Zastępca 
Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 



 
Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił 

przewodniczący Komisji Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
5. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie „Regulaminu prowadzenia placów 
targowych oraz wykonywania na nich działalności handlowej”. 
 

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

Opinię Komisji ds. Rodziny, Pomocy Społecznej i Spraw Mieszkaniowych 
przedstawił przewodniczący  Pan Zdzisław Rudziński – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 
6. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ustrzyki Dolne. 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Lechowicz, Kierownik Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

Opinię Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Spraw Mieszkaniowych 
przedstawił przewodniczący  Pan Zdzisław Rudziński – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

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

7. w sprawie zmiany granicy obwodu Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w 
Ustrzykach Dolnych. 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Janina Sokołowska  – p.o. Sekretarza Gminy. 

 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
8. w sprawie zmiany granicy obwodu Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w 
Ustrzykach Dolnych. 



 
Projekt uchwały omówiła Pani Janina Sokołowska  – p.o. Sekretarza Gminy. 
 

Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
9. w sprawie zmiany granicy obwodu Szkoły Podstawowej w Ustjanowej Górnej. 
 

Projekt uchwały omówiła Pani Janina Sokołowska  – p.o. Sekretarza Gminy. 
 

Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

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

10. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Ustrzyki Dolne 
nieruchomości położonej we wsi Brelików, będącej własnością Skarbu Państwa. 
 

Projekt uchwały przedstawił i omówił Pan Jacek Przybyła – Zastępca 
Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i 

Zagospodarowania Przestrzennego  przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Henryk 
Tymejczyk – opinia pozytywna (Zał. Nr 7). 

 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

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

11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 
położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 
 

Projekt uchwały przedstawił i omówił Pan Jacek Przybyła – Zastępca 
Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i 

Zagospodarowania Przestrzennego  przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Henryk 
Tymejczyk – opinia pozytywna (Zał. Nr 7). 

 
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący i poddał pod głosowanie. 
 

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



Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
 Głos zabrał radny Pan Marceli Kuca, który przedstawił wniosek, w którym 
Komisja ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej w 
Ustrzykach Dolnych, zawarła propozycje mające na celu poprawienie sytuacji 
zadłużeń lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych. 
 
Pan Przewodniczący podziękował za przedstawione wnioski i poprosił Pana 
Burmistrza o przygotowanie informacji dotyczących uregulowań prawnych nt. 
możliwości realizacji tego wniosku. 
 
 Radny Pan Marceli Kuca poinformował, że w związku z różnicą stanowisk przy 
podejmowaniu uchwał dotyczących zmniejszenia stopnia organizacji szkół w 
Hoszowie i Łodynie, odnośnie zaliczania liczby dzieci uczęszczających do oddziałów 
zerowych do ogólnej liczby uczniów, przedstawił odpowiedź na pismo, które 
skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Kształcenia Ogólnego i 
Wychowania, z której wynika, że dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 
zalicza się do liczby uczniów danej szkoły. W związku z czym w  uzasadnieniu do 
uchwał w sprawie ograniczenia stopnia organizacji szkół, które dotyczyły kosztów 
utrzymania jednego ucznia dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych powinny być 
wliczane, a w tym przypadku tak nie było. 
 
Pani Zdzisława Rybicka udzieliła odpowiedzi informując, że koszty utrzymania 
oddziałów przedszkolnych są rozliczane i księgowane oddzielnie, jak i koszty 
utrzymania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
 
Pan Marceli Kuca poprosił o informację dot. rozpatrzenia wniosków, które składali 
rodzice uczniów przekształconej szkoły w Łodynie. 
 
W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z tym, iż Sąd 
Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę rodziców,  oraz po przyjęciu obu 
uchwał przez Radę Miejską,  Przewodniczący Rady nie uważał za konieczne aby dalej 
zajmować się tą sprawą. 
 
Pan Marceli Kuca złożył formalny wniosek dotyczący obniżenia diet radnych o 30-
50%. Radny wystąpił również z prośbą o zastanowienie się nad zasadnością 
utrzymywania dwóch wiceprzewodniczących Rady przy tak małej liczbie radnych, 
oraz aby zająć się powyższymi wnioskami na najbliższej Sesji. 
 
   
Ad. 9. Sprawy różne. 
 
 Głos zabrała Pani Daniela Zborowska, mieszkanka miejscowości Daszówka,  
która wystąpiła z propozycją utworzenia Instytutu sztuki w Ustrzykach Dolnych, 
głównie sztuki teatru w celu edukacji i wychowania poprzez sztuki piękne, sztukę 
teatru i filozofii. Pani Daniela Zborowska przedstawiła również cele statutowe 



Instytutu, oraz  jak miałoby wyglądać jego urządzenie.  Poprosiła także o 
przeanalizowanie możliwości przeznaczenia jednego z budynków w mieście na ten 
cel. 
W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, iż w dniu dzisiejszym nie zostaną 
podjęte żadne decyzje w tej kwestii, jednak sprawa utworzenia Instytutu sztuki w 
naszej miejscowości został przez Panią Danielę Zborowską nakreślony i będzie 
tematem rozważań Rady. 
 
Ad. 10. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 12:30. 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 


