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Protokół Nr 29/2012 

z XXIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
 Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, Pana  Henryka Sułuję – Burmistrza Ustrzyk Dolnych, Panią Janinę 
Sokołowską – Sekretarza Gminy, zaproszonych gości, sołtysów, kierowników 
wydziałów Urzędu Miejskiego. 
 
Stwierdził, że na sali obecnych jest 10 radnych, wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
 
Nieobecni: Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Arkadiusz Lupa, Pan Marceli Kuca, Pan 
Bogdan Ferenc, Pan Grzegorz Oleksyk. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej. 
 
Głosowanie: za -10 radnych, obecnych – 10 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXIX Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXVIII sesji został 
przyjęty. 
 
Ad. 4. Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych nt. gospodarki odpadami. 
 
Informację dotyczącą gospodarki odpadami przedstawiła Pani Iwona Pilarska – 
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, oraz Burmistrz Pan Henryk 
Sułuja. Prezentacja stanowi załącznik Nr 2. 
 
Podczas prezentacji do obrad sesji dołączył Pan Grzegorz Oleksyk – obecnych 11 
radnych. 
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Ad. 5. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, obecnych–11 radnych (jednogłośnie). 
 
2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
 
Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna. (Zał. Nr 3) 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, obecnych–11 radnych (jednogłośnie). 
 
3. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność  
w Gminie Ustrzyki Dolne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej, 
 
Ten oraz kolejny projekt uchwały omówiła  Skarbnik Gminy Pani Ewa Kaczmaryk - 
Elmerych. 
 
Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 3) 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, obecnych–11 radnych (jednogłośnie). 
 
4. w sprawie, wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 
gminy w latach 2013-2015 dotyczących realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w 
gminie Ustrzyki Dolne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
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integracji, Pddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk - Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Stanisław Leszega  
– opinia pozytywna (Zał. Nr 3) 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -11 radnych, obecnych – 11 radnych (jednogłośnie). 
 
Do obrad sesji dołączył Radny Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 12 radnych. 
 
5. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  
i gminy Ustrzyki Dolne”, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Pilarska – Inspektor w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  
w Ustrzykach Dolnych. 
 
Opinię Komisji ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych w sprawie 
kolejnych uchwał przedstawił Pan Zdzisław Rudziński – opinia pozytywna (Zał. Nr 
4). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
6. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty, 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
7.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
8.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
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Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
9. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
10. w sprawie stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie odpadów 
komunalnych, 
 
Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych 
przedstawił opinię Komisji – opinia pozytywna (Zał. Nr 3) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i podał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
10. w sprawie stawki opłaty przeznaczony na zbieranie odpadów komunalnych. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i podał pod głosowanie. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Pilarska. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
11. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowywania tych opadów. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Pilarska. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk, który stwierdził, że dobrym zjawiskiem byłoby 
poinformowanie społeczności lokalnej o mechanizmie jakim jest gospodarka 
odpadami, oraz o wszystkich konsekwencjach w związku z podjęciem przez Radę 
Miejską uchwał.  
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz, który w planach jest szeroka akcja informacyjne w tym 
temacie z wykorzystaniem środków takich jak prasa, internet oraz spotkania  
z Sołtysami. 
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12. w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Janina Sokołowska, 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
13. w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Informacji  
i Promocji w Ustrzykach Dolnych, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska. 
 
Opinię Komisji ds. Oświaty przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia Komisji 
pozytywna (Zał. Nr 5) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
14. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Nasza szkoła – naszą 
szansą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie Sans 
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 tej oraz kolejnej uchwały przedstawił Pan Jacek Przybyła – Zastępca 
Burmistrza. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i podał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
15. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych  
w budżecie gminy w latach 2013-2014 dotyczących realizacji projektu pn. „Nasza 
szkoła – naszą szansą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie 
Sans 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. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i podał pod głosowanie. 
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Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania radnych 
 
Głos zabrał radny Pan Henryk Tymejczyk, który poinformował, o problemie jakim jest 
brak odśnieżania drogi w Teleśnicy, gdzie mieszkają starsi ludzie. 
 
W odpowiedzi Pan Marian Stebnicki – Prezes MPGK w Ustrzykach Dolnych 
poinformował, że służby MPGK nie są w stanie fizycznie być w każdym miejscu  
w gminie, jednak w miare możliwości starają się opanowywać sytuację w mieście 
poprzez odśnieżanie i posypywanie dróg. najgorsza sytuacja miała miejsce w wigilię 
24 grudnia 2012 roku, gdy z powodu gołoledzi drogi i chodniki były bardzo śliskie. 
 
Ad. 10. Sprawy różne. 
 
Głos zabrała Pani Renata Wolańska – Sołtys wsi Ropienka, która zapytała czy do 
deklaracji w sprawie śmieci wystarczy zaświadczenie z pracy za granicą, oraz czy  
w sprawie osoby studiującej zaświadczenie z uczelni. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w zupełności wystarczy 
zaświadczenie z uczelni, oraz zaświadczenia o zatrudnieniu jeśli chodzi o osoby 
pracujące za granicą. 
 
Na koniec Pan Przewodniczący Rady złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia 
Noworoczne. Do życzeń dołączył również Pan Burmistrz. 
 
Ad. 11. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 12.30 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej 
 


