
    
Protokół Nr 27/2012 

z XXVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 22 listopada 2012 r. 

 
 

 Obecnych 15 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, Starostę Powiatu Bieszczadzkiego Pana Krzysztofa 
Gąsiora, Dyrektora SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Pana Mariusza Zenowicza, 
sołtysów, lokalną prasę, przedstawicieli służb mundurowych oraz Kierowników 
Wydziałów Urzędu Miejskiego. 
 
Pan Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec czego 
obrady sesji są prawomocne. 
 
Nieobecny: Pan Ryszard Długi. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXVII Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXVI 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).  
 
Ad. 5. Informacja Dyrektora SP ZOZ dotycząca bieżącego funkcjonowania 
placówki. 
 
Pan Mariusz Zenowicz złożył podziękowania  za dofinansowanie zakupu karetki 
pogotowia, oraz wymiany trzeciego z dźwigów którego modernizacja dobiega końca. 



Kolejno Pan Dyrektor przedstawił bieżące funkcjonowanie placówki w okresie 
ostatnich 9-ciu miesięcy, z wyszczególnieniem przychodów jednostki, kosztów 
działalności w tym wynagrodzenia, ubezpieczenia i zakup leków oraz inne istotne 
sprawy związane z działalnością SP ZOZ. 
 
Głos zabrał również Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Pan Krzysztof Gąsior, który 
poinformował, że ogólna sytuacja w służbie zdrowia nie jest dobra. Województwo 
Podkarpackie przez lata było pomijane i nie otrzymywało odpowiednich środków na 
opiekę zdrowotną, jednak w przyszłym roku mamy dostać ponad 100 000 000 zł 
więcej środków z budżetu państwa. Pan Starosta poinformował również, że jeżeli 
chodzi o opiekę w naszym szpitalu zarówno niższy jak i wyższy personel powinien 
zawsze dbać o pacjentów. Wiadomo że nasz szpital nie wykonuje specjalistycznych 
operacji, dlatego staramy się zwracać uwagę, aby bez potrzeby nie przetrzymywać 
pacjentów w placówce tylko wysyłać ich dalej do lepiej przystosowanych placówek. 
 
Następnie głos zabrali kolejno Pani Zofia Germańska - Sołtys Teleśnicy Oszwarowej, 
oraz Radny Pan Zdzisław Rudziński. 
 
Odpowiedzi na pytania udzielał Pan Mariusz Zenowicz – Dyrektor SP ZOZ, który 
poinformował także, że posiada dokumenty dwóch lekarzy  ortopedów, więc kontrakt 
na ortopedii będzie w dalszym ciągu realizowany. 
 
Do obrad sesji dołączył Pan Ryszard Długi – obecnych 15 radnych. 
 
Głos w tej sprawie zabrał również Starosta Pan Krzysztof Gąsior, który uzupełnił 
odpowiedź Pana Mariusza Zenowicza. 
 
Po dyskusji Pan Przewodniczący ogłosił 10-cio minutową przerwę. 
 
Pełna wersja dyskusji na nagraniu audio.  
 
Ad. 6. 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 3). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
 Głosowanie: za – 15, obecnych–15 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 3). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 15, obecnych–15 radnych (jednogłośnie). 
 
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik. 
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Głosowanie: za – 15, obecnych–15 radnych (jednogłośnie). 
 
4. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki 
Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia 
wynagrodzenia za inkaso, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk - Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Opinia Komisji Budżetowej – pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
5. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej poboru, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk - Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Opinia Komisji Budżetowej – pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
6. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia 
ścieków, 
Projekt uchwały szeroko omówił Burmistrz Pan Henryk Sułuja. 
Prezentacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 4. 
 



Głos zabrał Radny Pan Zdzisław Rudziński, który stwierdził, że kwestia dostępu do 
czystej wody jest sprawą bardzo ważną. Ponadto radny złożył wniosek by Rada 
Miejska zobowiązała Pana Mariana Stebnickiego – Prezesa MPGK w Ustrzykach 
Dolnych do opracowania w roku 2013 dokumentacji technicznej na przebudowę linii 
wodociągowej Solina-Ustrzyki, ponieważ jest to zadanie konieczne. Po opracowaniu 
takiej dokumentacji należy wystąpić z wnioskami o środki unijne, oraz rozpocząć 
budowę wodociągu. 
Wniosek radnego nie został poddany pod głosowanie. 
 
Kolejno Pan Stanisław Leszega przedstawił opinię komisji ds. Budżetu i Inicjatyw 
Gospodarczych – opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
7. w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenia ścieków dla 
odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Głos zabrał radny Pan Marceli Kuca, który skierował pytanie do Pana Mariana 
Stebnickiego – Prezesa MPGK w Ustrzykach Dolnych, odnośnie podwyżki cen wody  
i ścieków w jakiej wysokości planuje się zwiększenie dochodów oraz w jaki sposób 
będą one zagospodarowane. 
 
Odpowiedzi udzielił Pan Marian Stebnicki, który poinformował, że kwota z tytułu 
podwyżki wody i ścieków to około pół miliona złotych, a pieniądze będą 
przeznaczone na modernizację sieci wodociągowej. 
 
Pan Marceli Kuca zapytał również o kwestię ewentualnego powstania projektu 
modernizacji sieci wodociągowej, jaki byłby koszt modernizacji jednego kilometra 
takiego wodociągu.  
 
W odpowiedzi Pan Marian Stebnicki poinformował, że nie posiada takiej wiedzy, ale 
jak powstanie projekt to powstanie również kosztorys. 
 
Odpowiedź uzupełnił również Pan Henryk Sułuja – Burmistrz Ustrzyk Dolnych, który 
poinformował, że w przyszłości będziemy się starać aplikować o środki unijne na ten 
cel. 
 
Głos zabrał radny Pan Robert Kocioła, który zapytał o  kwotę za wywóz ścieków czy 
kwota ta będzie utrzymywała się na tym samym poziomie co w roku bieżącym. 
 
W odpowiedzi Pan Marian Stebnicki poinformował, że kwota ta będzie utrzymywała 
się na tym poziomie co w roku ubiegłym. 



Kolejno głos zabrał Pan Arkadiusz Lupa, który stwierdził, że jako Rada powinniśmy 
się zaangażować w modernizację wodociągu, ponieważ czyta woda jest bardzo istotna 
dla mieszkańców. 
 
Do wypowiedzi Pana Arkadiusza Lupy odniósł się Pan Burmistrz, który 
poinformował, że będziemy starać się o środki unijne na ten cel. 
 
Opinia Komisji Budżetowej – pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za - 14 radnych, przeciwko – 0, wstrzymujących się 1,  
obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
8. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobry wybór” 
dofinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX R ozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach Działanie 0.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk - Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Opinia Komisji ds. Oświaty – pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
9. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych  
w budżecie gminy w latach 2013 – 2014 dotyczących realizacji projektu pn. 
„Dobry wybór” dofinansowanego za środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 0.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk - Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Opinia Komisji Oświaty– pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 



 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Tarnawska – pracownik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, 
 
Opinia Komisji Ochrony Środowiska – pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 
położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Tarnawska – pracownik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, 
 
Opinia Komisji Ochrony Środowiska – pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
12. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/11 rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Tarnawska – pracownik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, 
 
Opinia Komisji Ochrony Środowiska – pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
13. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

 
Opinia Komisji Ochrony Środowiska – pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 



Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
14. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki 
Dolne na 2013 rok, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – p.o Sekretarza Gminy,  
 
Opinia Komisji Oświaty – pozytywna (Zał. Nr 5) 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
15. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz 
wysokości stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i nauki, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – p.o Sekretarza Gminy,  
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
16. w spawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -15 radnych, obecnych – 15 radnych (jednogłośnie). 
 
17. w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska. 
 
Pan Robert Kocioła podziękował radzie za projekt uchwały niniejszej treści. 
 
Z wnioskiem wystąpił radny Pan Marceli Kuca, który zaproponował zmianę w treści  
§ 2 z „...jakości pracy w Radzie...” na „...mniejszą aktywność pracy w Radzie...”. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek pana radnego. 
 
Głosowanie: za -9 radnych,  
 
Pan Przewodniczący ogłosił wprowadzenie do uchwały poprawki zaproponowanej 
przez radnego. 
 



Kolejno odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -14 radnych (jednogłośnie), obecnych – 15 radnych, 
Pan Robert Kocioła nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Pan Marceli Kuca, który zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza w związku  
z podjętą uchwałą Zarządu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w 2002 roku, w sprawie 
przekazania w administrowanie nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Ustrzyki 
Dolne. W związku z powyższym w 2002 roku nieruchomość ta miała zostać przejęta 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jaki był powód nie przyjęcia 
nieruchomości przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że na modernizację tych obiektów 
potrzeba bardzo dużo środków finansowych, w momencie przekazania tych obiektów 
do MPGK sanepid może zamknąć te obiekty z powodu ich bardzo złego stanu 
technicznego, co jest tego główną przyczyną. 
 
Kolejno Radny Pan Marceli Kuca poruszył sprawę niezgodnego ze statutem  
i regulaminem działania Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych, ponieważ początkiem roku uchwaliliśmy plan działania 
Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. W związku z pismami Pana Jana Buczka, które 
wpływały na ręce Pana Przewodniczącego Rady Komisja zajęła się tematem, który jest 
w gestii Rady Miejskiej. Sprawę tę powinna rozpatrzyć rada bądź organy ścigania. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że 4 grudnia b.r. jest pierwsza rozprawa 
sądowa w związku ze skargą Pana Jana Buczka. 
 
Kolejno Głos zabrał radny Pan Stanisław Leszega, który zwrócił się z zapytaniem do 
Pana Marcelego Kucy o wskazanie dokładne miejsca, w którym pisze ze komisja 
działała niezgodnie z prawem. 
 
W odpowiedzi Pan Marceli Kuca odczytał fragment regulaminu Komisji Rewizyjnej 
Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 
 
Odpowiedzi udzieliła Pani Janina Sokołowska, która poinformowała, że Komisja 
zajmowała się sprawą Pana Jana Buczka, ze względu na zlecenie tej sprawy przez  
Przewodniczącego Rady, ponadto Rada była na bieżąco informowana o pracach 
Komisji. 
 
Kolejno głos zabrał Pan Stanisław Leszega, który stwierdził, że tak interpretując 
regulamin pracy Rady można by rozumieć, że każe pismo kierowane do Rady 
musiałyby być kierowane do poszczególnych komisji na podstawie uchwały Rady. 
 



Kolejno Pan Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki poinformował, że 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na bieżąco informował Radę o postępach   
w pracach Komisji w sprawie Pana Jana Buczka. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że sprawą tą powinien zająć się Sąd 
natomiast dyskusja ta nie wnosi niczego nowego do sprawy.  
 
Ad. 8. Sprawy różne. 
 
Głos zabrał radny Pan Henryk Tymejczyk, który zapytał dlaczego tak rzadko 
pracownicy MPGK zajmują się wywozem śmieci. Z tego powodu odpady 
niejednokrotnie leżą bardzo długo w pojemnikach przy drodze. 
 
W odpowiedzi Pan Marian Stebnicki poinformował, że śmieci są zabierana na 
zgłoszenie najczęściej sołtysa wsi. 
 
Ad. 9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 13.30 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 


