
 1 

    
Protokół Nr 31/2013 

z XXXI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 18 marca 2013 r.  

 
 Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, 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 Robert Kocioła, Pan Arkadiusz Lupa. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej. 
 
Głosowanie: za -12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXXI Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXX sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Wręczenie medali  za zasługi dla obronności kraju. 
 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej, Srebrne Medale Za Zasługi Dla Obronności 
Kraju, rodzicom wychowującym troje i więcej dzieci na wzorowych żołnierzy, nadano 
Państwu Marii i Józefowi Baran. Medale wręczył mjr Pan Tomasz Żyłka – Zastępca 
Wojskowego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku, natomiast 
wiązankę kwiatów wraz z gratulacjami Burmistrz Ustrzyk Dolnych Pan Henryk 
Sułuja. Do gratulacji i podziękowań dołączył również Przewodniczący Rady Pan 
Julian Czarnecki. 
 
W trakcie wręczania Medali do obrad Sesji dołączył Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 
13 – stu radnych. 
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Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny przedstawiła Pani Janina 
Sokołowska –  Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2) 
 
Ad. 6. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013, 
 
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz, informując o zmianie wprowadzonej do 
projektu uchwały, który radni otrzymali przed sesją. 
 
Uchwałę w całości przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony projekt uchwały. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  
obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały omówiła Pani 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 – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  
obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
3. w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 
 

  Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna. (Zał. Nr 3). 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 
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4. w sprawie funduszu sołeckiego. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk - Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Opinia Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych  – pozytywna (Zał. Nr 3). 
Opinia Komisji ds. Wsi – pozytywna (Zał. Nr 4) 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 

 
5. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki 
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
 
Projekt trzech kolejnych uchwał omówiła Pani Skarbnik. 
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca trzech kolejnych uchwał – pozytywna (Zał. Nr 
3). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 

 
6. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki 
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 

 
7. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki 
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 

 
 



 4 

8. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Rybacka „STARZAWA” 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Przybyła – Zastępca Burmistrza. 
 
Opinia Komisji Budżetowej – pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 

 
9. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Euroregion 
Karpacki Polska 
 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Pan Henryk Sułuja 
 
Opinia Komisji Budżetowej – pozytywna (Zał. Nr 3). 
 
Pan 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 likwidacji Szkoły Podstawowej w Równi. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 
 
Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej 
przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za -11 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, obecnych – 13 
radnych. 
 
11. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/258/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego. 
 
Opinia Komisji ds. Wsi – pozytywna (Zał. Nr 4). 
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Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 
 
12. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/259/12 rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego. 
 
Opinia Komisji Ochrony Środowiska  pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 
 
13. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/262/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w ramach odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego. 
 
Opinia Komisji Ochrony Środowiska  pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 
 
14. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”, 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego. 
 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska  przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna (Zał. Nr 6). 
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 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 
 
15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 
położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Tarnawska – Inspektor w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 
 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Kolejno z wnioskiem formalnym wystąpił Radny Pan Marceli Kuca, który 
zaproponował wprowadzenie zmiany do projektu uchwały, aby w §2 wstawić 
następującą treść: „ środki finansowe uzyskane ze sprzedaży działki Nr 1261 
przeznaczyć w budżecie gminy na 2013 rok na remonty i modernizację  zasobów 
mieszkaniowych gminy to jest lokali socjalnych i komunalnych”. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że nie jesteśmy w stanie określić, że 
środki finansowe ze sprzedaży działki zostaną uzyskane jeszcze w tym roku. Proces 
sprzedaży nieruchomości składa się z kilku etapów, kolejnym będzie wycena 
nieruchomości, a później procedura przetargowa. Ponadto nigdy w uchwałach tego 
typu nie zapisujemy, że środki ze sprzedaży są przeznaczone z góry na określony cel, 
ponieważ o wszystkich finansach zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 
decyduje Rada Miejska. Rada też podejmie decyzje, czy proponowany zapis będzie 
umieszczony w projekcie uchwały czy też nie. 
 
Kolejno Radny Pan Marceli Kuca podtrzymał składany wniosek zaproponował jedynie 
by wprowadzić zmiany bez podania roku. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że uchwała budżetowa jest bardzo 
precyzyjna w zakresie kwot oraz czasu realizacji. W związku z tym, nie można 
umieścić takiego zapisu w uchwale. 
 
Kolejno głos zabrał radny Pan Zdzisław Rudziński, który poinformował, że sprawa ta 
była przedmiotem obrad na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Opieki Społecznej  
i Spraw Mieszkaniowych. Również Komisja ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych 
zaproponowała, żeby w razie sprzedaży budynku, oraz po uzyskaniu środków 
finansowych z tego tytułu, część tych środków została przeznaczona na lokale 
socjalne.  
 
Kolejno Pan Stanisław Leszega poinformował, że Komisja ds. Budżetu zajmowała się 
omawianą sprawą dwukrotnie na posiedzeniach Komisji. Radny potwierdził 
wcześniejszą wypowiedź Pana Zdzisława Rudzińskiego. 
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Kolejno Przewodniczący Rady poprosił Pana Marcelego Kucę o sformułowanie 
złożonego wniosku po czym poddał go pod głosowanie: 
 
Głosowanie: za – 1, przeciw – 9, wstrzymujących się – 3, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych. 
 
Wniosek Radnego został odrzucony. 
 
Następnie Pan Julian Czarnecki poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 
Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych. 
 
16. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „KROŚCIENKO 3”, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek – Kierownik 
Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach 
Dolnych. 
 
Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i 
Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Henryk 
Tymejczyk – opinia pozytywna (Zał. Nr 6) 

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

 
17. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016, 
 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Pan Henryk Sułuja. 
 
Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska – opinia 
pozytywna (Zał. Nr 6). 
 
Opinię przedstawił również Przewodniczący Komisji ds. Wsi – opinia pozytywna (Zał. 
Nr 3). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  obecnych  podczas 
głosowania - 13 radnych (jednogłośnie). 
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Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
W punkcie tym głos zabrał Radny Pan Zdzisław Rudziński, który zapytał o spotkanie 
Burmistrza z Dyrekcją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad   
w Rzeszowie, w sprawie  budowy zatoczki autobusowej przy ul. 1 Maja w Ustrzykach 
Dolnych, oraz o przebudowę chodnika w Krościenku. Radny zapytał o postępy  
w rozmowach z Dyrekcją oraz o przybliżoną datę realizacji tych inwestycji. Radny 
zapytał również o możliwość postawienia wiaty przystankowej przy zatoczce 
autobusowej w rynku w Ustrzykach Dolnych gdzie wielokrotnie w ciągu dnia 
zatrzymują się autobusy, a z przystanku często korzystają mieszkańcy. 
 
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że zatoczka autobusowa w centrum miasta 
jest zatoczką przeznaczoną głównie dla pasażerów wysiadających. W związku z czym 
postawiony tam słupek wraz z tablicą informującą o odjazdach i przyjazdach 
autobusów jest wystarczającym rozwiązaniem. Pan Burmistrz poinformował również, 
że zgodnie z tym, co powiedział wcześniej Radny, kwestia budowy zatoczki 
autobusowej przy ul. 1 Maja w Ustrzykach Dolnych jest sprawą, która toczy się już 
bardzo długo. Burmistrz poinformował również, że koszt budowy takiej zatoczki to 
kwota rzędu 80 000 zł. Stwierdził też, że nie otrzymaliśmy żadnego zapewnienia od 
GDDKiA w Rzeszowie o realizacji tej inwestycji w 2013 roku z powodu braku 
środków finansowych, pomimo sfinansowania projektu budowy zatoczki oraz 
sfinansowania projektu przebudowy chodnika w Krościenku. 
 
Kolejno głos zabrał Rady Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował o mającej miejsce 
sytuacji zamknięcia bramki cmentarza w Ustrzykach Dolnych około godziny 17.00,  
w związku z czym młodzież, która została zamknięta w środku musiała przeskakiwać 
przez bramkę, aby się  wydostać. Radny zwrócił również uwagę na różnicę w cenach 
śmieci segregowanych w stosunku do nie segregowanych. Stwierdził, że różnica ta jest 
niekorzystna, co zdaniem Radnego nie przyczynia się motywująco do segregacji 
śmieci. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli chodzi o kwestię ceny za śmieci 
segregowane i nie segregowane system  ten wchodzi od 1 lipca 2013 r. do dnia 15 
marca składano deklaradcje w Urzędzie Miejskim i złożyło je bardzo mało osób. 
Konsekwencją tego, cena za śmieci segregowane i niesegregowane może ulec 
podwyżce. Jeżeli chodzi o temat cmentarza Burmistrz poinformował, że  jest 
zaskoczony zaistniałą sytuacją i poprosił o wyjaśnienie Prezesa Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Pana Mariana Stebnickiego o wyjaśnienie 
tej sprawy. 
 
W odpowiedzi Pan Marian Stebnicki poinformował, że nie wiedział o tego typu 
zdarzeniach, oraz że prawdopodobnie był to jednorazowy wybryk. Zapewnił również, 
że postara się wyjaśnić sprawę i nie dopuścić do podobnych incydentów  
w przyszłości. 
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Głos w tej sprawie zabrał również Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego, który potwierdził wypowiedź Pana Mariana Stebnickiego, ze zamknięcie 
bramki cmentarza najprawdopodobniej odbyło się jednorazowo i był to czyjś wybryk. 
 
Głos zabrał również Radny Pan Marceli Kuca, który wystąpił z zapytaniem o wnioski 
z przeprowadzanych w 2012 roku kontroli jednostek gminnych . Radny zapytał kiedy 
Komisja Rewizyjna Skarg i Wniosków przedstawi Radzie Miejskiej wnioski  
z tych kontroli. 
 
W odpowiedzi Pan Grzegorz Oleksyk odpowiedział, że wnioski takie zostaną 
przedstawione na kolejnej Sesji Rady Miejskiej. 
 
Głos zabrał również Radny Pan Zdzisław Rudziński, który zwrócił się do Komendanta 
Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych z prośbą o zwrócenie większej uwagi na 
problemy zgłaszane Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, raz do Komisji ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw 
Mieszkaniowych. Problemy jakie najczęściej zostają zgłaszane to problem znęcania 
się nad dziećmi, sąsiadami, czy problemy alkoholowe mieszkańców. 
 
Ad. 8. Sprawy różne. 
 
Głos zabrał sołtys Pan Marek Dziwisz, który w imieniu wszystkich sołtysów 
podziękował za utworzenie funduszu sołeckiego. Kolejną sprawą jaką poruszył Sołtys 
to kwestia wyznaczenia inkasenta. Sołtys zwrócił uwagę na fakt, że pomimo 
wyznaczenia inkasenta ludzie mogą dokonywać opłat poprzez przelewy internetowe 
czy bezpośrednio do kasy Urzędu.  
 
Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który poinformował, że sprawa ta była omawiana 
na spotkaniu z sołtysami. Odpowiedział również, że nie możemy znaleźć mechanizmu 
nakazującego podatnikowi dokonywania opłat w jeden określony sposób.  
 
Kolejno głos zabrał sołtys, który poinformował o sytuacjach gdzie przychodzą do 
niego mieszkańcy z prośbą o potwierdzenie miejsca zamieszkania czy przebywania 
osób będących za granicą. Sołtys wystąpił z zapytaniem czy jest on upoważniony do 
podpisywania tego typu deklaracji. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz stwierdził, że podpisując pewne dokumenty bierzemy za 
to pełną odpowiedzialność. Burmistrz poinformował ponadto że sołtysi nie są 
zobligowani do podpisywania tego typu dokumentów wręcz nie powinni tego robić. 
 
Ad. 9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 12.00 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 


