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Protokół Nr 30/2013 

z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 05 lutego 2013 r. 

 
 Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, Zastępcę Burmistrza Pana Jacka Przybyłę, Panią Ewę Kaczmaryk – 
Elmerych – Skarbnika Gminy Ustrzyki Dolne, Panią Janinę Sokołowską – p.o. 
Sekretarza Gminy, zaproszonych gości, sołtysów, lokalną prasę, przedstawicieli służb 
mundurowych oraz Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego. 
 
Stwierdził, że na sali obecnych jest 12 radnych, wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
 
Nieobecni: Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Arkadiusz Lupa, Pan Robert Kocioła. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXX Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXIX sesji został 
przyjęty. 
 
Ad. 4. Wręczenie nagród i stypendiów dla młodzieży za wybitne osiągnięcia  
w sporcie i nauce w 2012 roku. 
 
Nagrody i stypendia laureatom wręczył Pan Jacek Przybyła – Zastępca Burmistrza 
wraz z Panem Julianem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny przedstawiła Pani Janina 
Sokołowska – p.o. Sekretarza. 
Ad. 6. Informacja Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury nt. imprez 
organizowanych w Gminie Ustrzyki Dolne w 2013 roku. 
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Pan Wojciech Szott – Dyrektor UDK przedstawił informację w formie prezentacji nt. 
imprez organizowanych przez UDK w Gminie Ustrzyki Dolne, które odbyły się  
w 2012 roku, a także imprezy planowane na rok 2013. 
 
Ad. 7. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013, 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
 
Do obrad sesji dołączył Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 13 radnych. 
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 2). 
 
Pan Marceli Kuca złożył formalny wniosek aby przenieść z działu administracja 
publiczna kwotę 25 000 zł. do działu transport i łączność na zakup wiat 
przystankowych – 10 000 zł. oraz 15 000 na remont mieszkań socjalnych. Radny swój 
wniosek uzasadnił brakiem potrzeby zakupu nowego samochodu służbowego  
z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy oraz pilniejszych innych potrzeb. 
 
W odpowiedzi Pan Jacek Przybyła – Zastępca Burmistrza poinformował, że stary 
samochód okazał się być zbyt drogi w eksploatacji, oraz nie nadaje się on do 
użytkowania przy tak trudnych warunkach jakie panują na trasach Ustrzyki Dolne  
- Rzeszów czy Ustrzyki - Warszawa. Zakup nowego samochodu stanowczo poprawi 
bezpieczeństwo oraz komfort jazdy podczas dłuższych podróży służbowych. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego. 
 
 Głosowanie: za – 1, przeciw – 10, wstrzymujących się – 2,  
obecnych–13 radnych. 
 
Wniosek złożony przez radnego został odrzucony. 
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 
głosowania – 13 radnych. 
 
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 2). 
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Pan Andrzej Steciuk opuścił salę obrad, obecnych – 12 radnych. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 12, obecnych–12 radnych (jednogłośnie). 
 
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, 

 
Do obrad sesji dołączył Pan Andrzej Steciuk – obecnych – 13 radnych. 

 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna. Zał nr 2. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 

 
4.  Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Równi, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska- p.o. Sekretarza Gminy. 

 
Opinię Komisji Oświaty przedstawił Pan Andrzej Steciuk – przewodniczący Komisji 

(Zał. Nr 3). 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych. 

 
5.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i 
Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 
 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk. 
 
Głos zabrał radny Pan Marceli Kuca, który zaproponował, aby w Planie Pracy 
Komisji Rewizyjnej wpisać jakie jednostki będą podlegały kontroli w roku 2013. 
Ponadto radny zaproponował określenie czasu w punkcie - Analiza projektów 
uchwał pod kontem wypracowania opinii na ich temat przez Komisje stałe Rady 
Miejskiej. 
 
Pan Julian Czarnecki – Przewodniczący Rady poprosił o opinię prawną w tej sprawie 
Pana Macieja Flankowskiego – Radcę Prawnego w Urzędzie Miejskim. 
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W odpowiedzi Pan Maciej Flankowski poinformował, że zostałby przy 
dotychczasowym zapisie projektu uchwały. 
 
Głos w tej sprawie zabrał członek Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Leszega, który 
poinformował, że Komisja Rewizyjna nie ma nic przeciwko aby Rada Miejska 
podjęła już dzisiaj decyzję, które jednostki będą podlegały kontroli w 2013 roku. 
Ponadto w sprawie analizy projektów uchwał Komisje stałe Rady opiniują na 
bieżąco projekty uchwał w związku z czym Komisja  chce pomóc Radzie w tym, aby 
odpowiednie Komisje opiniowały na bieżąco poszczególne uchwały w 2013 roku. 
 
Głos zabrał również Przewodniczący Rady, który poinformował, że w projekcie 
uchwały jednoznacznie jest napisane, że zatwierdza się plan pracy Komisji 
Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej na 2013 rok. 
 
Kolejno Pan Stanisław Leszega poinformował, że Komisja Rewizyjna na bieżąco 
będzie przedstawiała Radzie do akceptacji odpowiednio wcześniej, które jednostki 
będzie kontrolowała. 
 
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych. 

 
6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/256/12 Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 roku  
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  
i gminy Ustrzyki Dolne”, 
 

 Projekt Uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 
 Opinię Komisji Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 4) 
 
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych. 

 
7. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  

i gminy Ustrzyki Dolne”, 
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
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Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania – 13r radnych (jednogłośnie). 
 
8. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
 
Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania – 13  radnych (jednogłośnie). 
 
9. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży  lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Tarnawska – Inspektor w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 

 
10. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, będącej własnością Skarbu 
Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Tarnawska – Inspektor w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących  się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 
 
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Pan Marceli Kuca  poinformował, że w 2012 roku Komisja ds. Rodziny, Opieki 
Społecznej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych udała się 
do Bandrowa w celu wypracowania opinii dotyczącej przeniesienia świetlicy wiejskiej 
do budynku po dawnej Szkole Podstawowej, natomiast budynek świetlicy przeznaczyć 
na mieszkania socjalne. Radny wystąpił z zapytaniem do Zastępcy Burmistrza na 
jakim etapie jest ta sprawa. 
 
W odpowiedzi Pan Jacek Przybyła – Zastępca Burmistrza poinformował, że do 
niedawna świetlica wiejska w Bandrowie nie była własnością Gminy tylko Kółka 
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Rolniczego. Dopiero w 2012 roku Gmina stała się jej właścicielem w związku  
z powyższym od tego czasu nie udało się poczynić żadnych znaczących kroków 
jednak sprawa ta jest cały czas w toku. 
 
Głos w tej sprawie zabrał również Pan Władysław Nosal – Radny Rady Miejskiej, 
który stwierdził, że w chwili obecnej nie jest zamiarem mieszkańców przeniesienie 
świetlicy wiejskiej do budynku po dawnej szkole, ponieważ świetlica nie jest w tak 
złym stanie jak twierdzi Pan Marceli Kuca. Z całą pewnością jej stan będzie w 
dalszym ciągu poprawiany. 
 
Ad. 8. Sprawy różne. 
 
Pani Leokadia Bis odczytała pismo z Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Ustrzykach 
Dolnych, z prośbą o wsparcie finansowe na tablicę  pamiątkową upamiętniającą 
poległych w walce za Ojczyznę  1939 roku. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że osoby chętne by wesprzeć ten cel mogą 
wpłacać pieniądze do Biura Rady Miejskiej. 
 
Ad. 9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 11.00 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 


