
    
Protokół Nr 22/2012 

z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 31 maja 2012 r. 

 
 
 Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu .  
 
Ad.1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, Starostę  Powiatu Bieszczadzkiego Pana Krzysztofa 
Gąsiora, Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, 
Pana Przemysława Kruka, sołtysów oraz Kierowników Wydziałów Urzędu 
Miejskiego. 
  Stwierdził, że na sali obecnych jest 14-stu radnych, wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
Nieobecni: Pan Marceli Kuca. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej. 

 
Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXII Sesji został przyjęty. 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej. 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXI sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z całorocznej działalności. 
Pani Janina Sokołowska – pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy Ustrzyki Dolne 
odczytała sprawozdania z zarządzeń, z działalności Związku Bieszczadzkich Gmin 
Pogranicza, z działalności jednostek organizacyjnych gminy i kierowników 
poszczególnych wydziałów (Zał. Nr 2).  
   
Ad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z 
wykonania budżetu. 
Pan Burmistrz przedstawił sprawozdanie finansowe za 2011 rok, sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za rok 2011, oraz inwestycje oddane do 
użytku w 2011 roku w formie prezentacji multimedialnej (Zał. Nr 3). 
 
a) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w sprawie w/w 
sprawozdań oraz informacji o stanie mienia Gminy Ustrzyki Dolne. 
Pan Stanisław Leszega, przewodniczący komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych, 
odczytał opinię komisji w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z 



wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne, oraz informację o stanie mienia Gminy 
Ustrzyki Dolne – opinia pozytywna (Zał. Nr 4). 
 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2011 rok. 
Pani Leokadia Bis – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
odczytała w całości opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącą 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za rok 2011 – opinia RIO 
pozytywna (Zał. Nr 5)   
 
c) dyskusja. 
Przewodniczący Rady przed podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2011 rok, zaprosił zgromadzonych radnych do podjęcia 
dyskusji dotyczącej w/w sprawozdań. Nikt jednak nie podniósł dyskusji. 
 
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 
rok. 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 13, obecnych–13 radnych (jednogłośnie). 
 
e) odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
Protokół Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz 
Oleksyk  - opinia Komisji pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
f) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2011 rok. 
Opinię RIO w Rzeszowie odczytał w całości Przewodniczący Rady Pan Julian 
Czarnecki – opinia RIO pozytywna (Zał. Nr 7). 
 
g) dyskusja. 
Przewodniczący Rady przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, zaprosił zgromadzonych 
radnych do podjęcia dyskusji. Nikt nie podniósł dyskusji. 
 
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie: 

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



Po głosowaniu nad niniejszym projektem uchwały głos zabrał Pan Burmistrz, który 
podziękował za udzielenie absolutorium. Szczególne podziękowania złożył na ręce 
Pani Ewy Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnika Gminy, Zastępcy Burmistrza Panu 
Jackowi Przybyle, wszystkim radnym, sołtysom i kierownikom Wydziałów.  
 
Głos zabrał Starosta Bieszczadzki Pan Krzysztof Gąsior, który pogratulował 
Burmistrzowi otrzymania po raz kolejny absolutorium, podziękował również za 
owocną współpracę oraz  pomoc finansową udzielaną powiatowi bieszczadzkiemu. 
 
Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Ad. 6. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie. Dyskusja. Głosowanie. 
 
3.     w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej  - opinia pozytywna (Zał. Nr 8). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
 Głosowanie: za – 14, obecnych–14 radnych (jednogłośnie). 

 
4. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o 
wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2012 rok, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej – opinia pozytywna (Zał. Nr 8). 
 

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

 
5. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania 
zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne 
 
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz. 

 
Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan 
Andrzej Steciuk – Przewodniczący Komisji. Radny poinformował, że w sprawie zasad 



obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku 
realizacji tych zajęć, komisja wyraża pozytywną opinię, natomiast w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach – komisja nie zajmuje stanowiska. (Zał. Nr  
9). 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że jest daleki od oceny pracy 
pedagogów, oraz że kierowano się jedynie przepisami prawa. Poinformował także o 
tym, iż jesteśmy jednym z ostatnich samorządów podejmujących taką uchwałę. 
 
Głos zabrał również Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że praca nauczyciela 
wymaga niekiedy dużo dłuższej pracy niż 40 godzin w tygodniu, ponieważ wymagają 
tego przygotowania do lekcji, sprawdzianów oraz sprostanie wymaganiom dyrektora. 
Z punktu widzenia nauczyciela, podjęcie niniejszej uchwały jest rozwiązaniem 
niekorzystnym, natomiast  z punktu widzenia dyrektora – korzystnym.  
 
Głos zabrał Pan Robert Kocioła, który wystąpił z zapytaniem o liczbę logopedów 
zatrudnionych w naszych szkołach. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że obecnie zatrudniony jest jeden 
logopeda w ZSP Nr 2. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za – 10 wstrzymujących się - 3, obecnych–13 radnych 
(jednogłośnie). 

 
6. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 

Projekt uchwały przedstawił i omówił Pan Burmistrz. 
 

Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i 
Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił pan Henryk Tymejczyk. – opinia 
pozytywna (Zał. Nr 10). 
 
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. 
 



 Głos Zabrał Pan Zdzisław Rudziński odnośnie ul. 1 Maja i zatoczki przy 
przystanku autobusowym. Czy Zarząd dróg krajowych będzie remontował tę ulicę 
 
Radny złożył również wniosek o przekazanie pomieszczeń w budynku PKP, który 
stanie się własnością gminy, na rzecz Klubu Emerytów i Rencistów. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że kiedy otrzymamy budynek PKP na 
pewno znajdzie się tam miejsce dla emerytów i rencistów. W kwestii budowy zatoczki 
autobusowej nie jest to sprawa prosta, ponieważ jest to droga krajowa, jednak 
poczyniamy wszelkie starania w tym temacie. 
 
Pan Przewodniczący poinformował o możliwości interpelacji w formie pisemnej. 
 
Pan Przewodniczący poprosił również Pana Burmistrza o przedstawienie odpowiedzi 
na wnioski jakie zostały złożone na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
 
Pan Burmistrz odpowiedział na zapytanie dotyczące spraw sądowych jakie toczą się ze 
wspólnotami mieszkaniowymi. Poinformował, że został sporządzony raport przez 
biegłego o pełnych uprawnieniach z którego wynika, że łączna kwota roszczeń  ze 
wspólnot to 23 tys. zł. 
 
W kwestii możliwości odpracowania zaległego czynszu, Burmistrz poinformował, że 
nie ma fizycznej możliwości kontroli tych ludzi. Ponadto wprowadzając taką 
możliwość, zwiększylibyśmy tylko liczbę osób nie płacących czynszu. Istnieje 
mechanizm pomocy dla osób zalegających z opłatami, mianowicie jest to dodatek 
mieszkaniowy. W Polsce funkcjonowały takie rozwiązania, jednak zostały one 
zaniechane ze względu na trudności organizacyjne. 
 
W kwestii obniżenia diet radnym Pan Burmistrz odpowiedział, iż nie widzi takiej 
potrzeby, jednak jeśli radni uznają inaczej, mogą wyjść z taką inicjatywą. 
 
Odnośnie utrzymywania dwóch wiceprzewodniczących rady zamiast jednego, 
Burmistrz odpowiedział, że są to ludzie aktywni w radzie, pracujący w komisjach rady 
więc zdaniem Burmistrza nie jest to konieczne. 
 
Ad. 9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 13.30. 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 


