
    
Protokół Nr 24/2012 

z XXIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 10 sierpnia  2012 r. 

 
 

 Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu .  
 
Ad.1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, Komendanta Policji Pan Aleksandra Lubasa, sołtysów 
oraz Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego. 
 
 Stwierdził, że na sali obecnych jest 12 radnych, wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
 
Nieobecni: Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Henryk Tymejczyk, Pan Stanisław Leszega. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXIV Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXIII sesji został 
przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie Burmistrza, sprawozdanie z zarządzeń wydanych przez Burmistrza  
oraz sprawozdania Kierowników poszczególnych wydziałów, przedstawiła  
Pani Janina Sokołowska – p. o. Sekretarza Gminy Ustrzyki Dolne  (Zał. Nr 2).  
 
Dołączył Pan Stanisław Leszega  – obecnych 13 radnych. 
 
Ad. 5. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustrzyki 
Dolne za I półrocze 2012 r. 
 
Informacja przedstawiona przez Burmistrza stanowi Zał. Nr 3. 
 



Burmistrz omówił szczegółowo  dochody i wydatki Gminy Ustrzyki Dolne, dochody  
i wydatki bieżące, majątkowe, rozchody oraz wskaźnik zadłużenia na I półrocze, który 
wynosi 18,8 %. 
 
Burmistrz przedstawił i omówił także prezentację, która dotyczyła inwestycji 
przeprowadzonych w gminie w 2012 roku min remontu trybun na stadionie  
w Ustrzykach Dolnych, remontu placu targowego, rozbudowy ciepłociągu, 
rekultywacji wysypiska śmieci w Brzegach Dolnych, budowy kolumbarium i kaplicy 
cmentarnej, a także remontu chodników i dróg na terenie miasta i gminy  
Ustrzyki Dolne. 
 
Dołączył Pan Henryk Tymejczyk – obecnych 14 radnych. 
 
Pan Robert Kocioła – zapytał jaką kwotę możemy dostać w ramach odszkodowania  
od firmy która prowadziła prace przy rekultywacji wysypiska śmieci 
  
Burmistrz – w odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że  jest to  kwota określona 
procentowo liczona  od wartości przetargowej (ok. 150 tys zł). Sąd rozstrzygnie  
czy pieniądze te zostaną nam zwrócone. W związku z tym, że jest to dofinansowanie  
w ramach RPO środki te będą musiały być zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Ad. 6. Informacja Burmistrza dotycząca gospodarki odpadami na terenie Gminy 
Ustrzyki Dolne. 
 
Pan Burmistrz omówił prezentację dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy 
Ustrzyki Dolne w rozbiciu na poszczególne miejscowości. Przedstawiała ona min 
liczbę domów, liczbę mieszkańców ogółem (zameldowanych na pobyt stały  
i czasowy), liczbę domów z podpisaną umową oraz liczbę osób płacących i liczbę 
osób nie płacących – Zał. Nr 4. 
 
Pan Robert Kocioła – poprosił aby radni otrzymali przestawione dane. 
 
Przewodniczący zaproponował 10 min przerwę. 
 
Ad. 7. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012, 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Pan Marceli Kuca – złożył wniosek o wyjaśnienie do niniejszej uchwały. 



 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Kucy. 
 
Głosowanie wniosku: za - 1, wstrzymujących się -  5, przeciw – 7  
 
Wniosek został odrzucony Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
 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 Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 14, obecnych–14 radnych (jednogłośnie). 
 
3. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
 
Projekt uchwały omówił Burmistrz Pan Henryk Sułuja. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 14, obecnych–14 radnych (jednogłośnie). 
 
4. w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIX/447/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 29 sierpnia 2002 r. i zatwierdzenia Statutu Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – p.o. Sekretarza Gminy 
Ustrzyki Dolne. 
 
Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan 
Andrzej Steciuk – opinia pozytywna ( Zał. Nr 6). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -14radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 
położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 
 



Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Mikołajek – Kierownik Wydziału Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej. 
 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego Przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna ( Zał. Nr 7). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -14radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 
położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Mikołajek – Kierownik Wydziału Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej. 
 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego Przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna ( Zał. Nr 7). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -14radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – p.o. Sekretarza Gminy 
Ustrzyki Dolne. 
 
Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk – 
opinia pozytywna ( Zał. Nr 8). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Pan Marceli Kuca poprosił o informację, dot. oszczędności jakie uzyskaliśmy  
w związku ze  zmianą  stopnia organizacji szkół. 
 
Pan Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej trudno jest mówić  
o oszczędnościach, nauczyciele przechodzą na urlop dla poratowani zdrowia, 
wypłacane będą odprawy, do końca tego roku będziemy ponosić skutki reorganizacji  
i dopiero za rok będzie można dokładnie wyliczyć skutki finansowe.  



. 
 
Pan Zdzisław Rudziński  - poinformował o wynikach kontroli czystości i porządku  
w Gminie Ustrzyki Dolne, przeprowadzonej przez Komisję i podziękował Panu 
Janowi Świstakowi i Panu Puskarczykowi. 
Komisja wnioskuje o ustawienie koszy na śmieci i więcej ławek w parku pod dębami, 
prosi również o rozwiązanie problemu szaletów miejskich i proponuje aby na placu 
obok istniejących szalet ustawić przenośne toalety samoobsługowe. 
 
Pan Marceli Kuca – zapytał jak gmina rozwiązuje problem  bezdomnych zwierząt. 
 
Burmistrz poinformował, że o tym czy bezdomnego psa należy uśpić decyduje 
weterynarz, gmina zakupiła klatkę do przechowywania i transportu zwierząt, zakupiła 
też pistolety do czasowego usypiania zwierząt, które przekazane zostały do   gabinetu 
weterynaryjnego.  
 
Pan Roman Puskarczyk – poinformował, że sołtysi zostali poinformowani  o tym jak 
postępować w takiej sytuacji. 
 
Pan Marceli Kuca – poruszył problem dowozu uczniów do szkół, zapytał czy  
w miejscowościach z których będą dojeżdżały dzieci do szkół są wiaty.  
Zapytał również  czy planuje się przeznaczyć jakieś środki finansowe pochodzące ze 
sprzedaży mieszkań na zwiększenie budżetu na remont tych mieszkań. 
 
Burmistrz jeżeli chodzi o kwestię dowożenia uczniów sołtysi i dyrektorzy zostaną 
dokładnie poinformowani o sposobie przewożenia uczniów. Na spotkaniu  
z Dyrektorem firmy Veolia rozpisano trasę autobusów oraz ilość autobusów, 
zwiększono również budżet o kwotę 15 tyś zł z przeznaczeniem  na zakup wiat, które 
zostaną rozlokowane w miejscowościach naszej gminy, jeżeli wystąpią jakieś 
problemy związane z dowozem uczniów będziemy je rozwiązywać na bieżąco.  
 
Odpowiadając na drugie pytanie Burmistrz poinformował, że zakład budżetowy PGM 
został przekształcony w jednostkę budżetową ZGM środki pochodzące ze sprzedaży 
mieszkań są dochodem gminy ale gminy dopłacają do utrzymania substancji 
mieszkaniowej.  
Nie wszystkie lokale wyglądają elegancko ale jest to wina lokatorów, wielu lokatorów 
nie płaci czynszów, gminy nie są w stanie nad tym zapanować. 
Ponadto przy ZGM funkcjonuje grupa remontowa która na bieżąco usuwa wszystkie 
usterki i awarie. 
 
Pan Arkadiusz Lupa – zapytał czy są jakieś plany remontu na kaplicy z cegły na 
starym cmentarzu w Ustrzykach Dolnych. 
 
Burmistrz  - zarówno jedna jak i druga kaplica wymaga remontu mam nadzieję, że uda 
nam się w tym roku wyremontować dach na kaplicy która był używana jako kaplica 



cmentarna, a w przyszłym roku uda się zabezpieczyć środki finansowe na remont 
dachu kaplicy z cegły.  
 
Głos zabrał radny Pan Zdzisław Rudziński, który zgodził się z opinią Pana Burmistrza 
dotyczącą stanu mieszkań socjalnych. 
 
Ad. 8. Sprawy różne. 
 
Pan Stanisław Semczyk  - poprosił o informację dotyczącą losu obywatelskiego 
sprzeciwu wobec proponowanych zmian w ustawie o Ochronie Przyrody. 
 
Burmistrz – do tej pory samorządy decydowały czy na danym obszarze może powstać 
park narodowy czy też nie. Projekt zmian zakłada, że samorządy będą tylko opiniować 
decyzje dot. tworzenia lub poszerzenia parku narodowego i  opinie te nie będą 
wiążące, projekt ten nie zakłada również żadnych rekompensat z tyt. tworzenia 
dodatkowych terenów ścisłej ochrony. W sejmie określona grupa samorządów 
przeciwdziałała uchwaleniu tej ustawy w wyniku tych rozmów powstał komitet 
koordynujący pracę wszystkich samorządów, podpisy które zbieramy pozwolą nam na 
wniesienie obywatelskiego projektu ustawy, która nie pozbawi nas prawa 
współdecydowania o określeniu i zmianie granic parków narodowych. 
 
Pan Marek Dziwisz  - zasygnalizował problem stanu dróg dojazdowych do pól 
spowodowany intensywnymi opadami deszczu. 
 
Pan Burmistrz – straty te są oszacowane i zgłoszone do Wojewody. 
W tym momencie na bieżąco jesteśmy informowani o problemach związanych  
z przejezdnością. 
 
Pan Przewodniczący przypomniał radnym, że podstawą do wypłaty diety  jest czytelny 
podpis na obydwu listach obecności na początku i na  końcu posiedzeniu Rady 
Miejskiej. 
 
Pan Burmistrz zaprosił wszystkich na dożynki Gminne.  
 
Ad. 9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 12:30. 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 


