
Protokół Nr 32/2013 
z XXXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 19 kwietnia 2013 r.  
  

 Obecnych 11 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
  
Ad.1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej. 
  
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, zaproszonych gości, sołtysów, przedstawicieli służb mundurowych, lokalną 
prasę oraz Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego. 
  
Stwierdził, że na sali obecnych jest 11 radnych, wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. 
  
Nieobecni: Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Robert Kocioła, Pan Arkadiusz Lupa, Pan 

Zdzisław Rudziński. 
  
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
  
W punkcie tym głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który przypomniał, że Komisja 
Rewizyjna, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej, miała w dniu dzisiejszym przedstawić 
protokoły z kontroli 4 jednostek gminnych przeprowadzonych w 2012 roku. 
  
W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja przedstawi 
informację na ten temat w punkcie „Sprawy różne”, po czym poddał pod głosowanie 
porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej. 
  

Głosowanie: za -11 radnych, obecnych – 11 radnych (jednogłośnie). 
  
Porządek obrad XXXII Sesji został przyjęty. 
  
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej. 
  
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXXI sesji został 
przyjęty. 
  
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
  
Sprawozdanie Burmistrza oraz sprawozdanie z wydanych zarządzeń przedstawiła Pani 
Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne (Zał. Nr 2) 
  
  
  
Ad. 5. Podsumowanie Zimowej Olimpiady Młodzieży 2013. 



  
Zimową Olimpiadę  krótko podsumował Pan Stanisław Nahajowski - Prezes 
Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego. Kolejno przedstawione zostały 
osiągnięcia sportowców biorących udział w Olimpiadzie, zaprezentowane zostały one 
przez Pana Marka Konopkę, Pana Grzegorza Oleksyka, Pana Ryszarda Cybrucha oraz 
Pana Bartłomieja Kądziółkę.  
Przedstawiono również prezentację podsumowującą wyniki wszystkich uczestników 
oraz całego województwa podkarpackiego na tle innych województw biorących udział 
w Olimpiadzie (Zał. Nr 3). 
  
Podczas prezentacji do obrad sesji dołączył Radny Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 
12-stu Radnych. 
  
Głos w tym punkcie zabrał również Pan Henryk Sułuja – Burmistrz Ustrzyk Dolnych, 
który złożył serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom Zimowej Olimpiady, 
oraz osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu imprezy. 
  
W związku z przybyciem na sesję gości Pana Ernesta Nowaka – Burmistrza Zagórza, 
oraz Pana Jana Różyckiego – Przewodniczącego Rady Zagórza, Pan Julian Czarnecki 
zaproponował zmianę w porządku obrad. Radny zasugerował, aby przystąpić do 
podjęcia uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy gminami, a kolejno do 
podpisania  umowy. Następnie po krótkiej przerwie, przystąpić do punktu „Bieżąca 
informacja Burmistrza nt. gospodarki odpadami”. 
  
Nikt z radnych nie wniósł uwag do proponowanej zmiany, w związku z czym 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Opinię Komisji ds. Oświaty przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna Zał. 
Nr 4) 
  
1. w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Ustrzyki Dolne a Gminą 
Zagórz, 
  
Pan Grzegorz Oleksyk oraz Pan Henryk Tymejczyk opuścili salę. 
  
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  
obecnych – 10 radnych (jednogłośnie). 
  
Po podjęciu uchwały głos zabrali kolejno Burmistrz Ustrzyk Dolnych - Pan Henryk 
Sułuja, oraz Pan Ernest Nowak – Burmistrz Zagórza, którzy podziękowali radnym za 
podjęcie uchwały, oraz wyrazili chęć  owocnej przyszłej współpracy. 
  
Kolejno odbyło się podpisanie umowy przez Burmistrzów pomiędzy gminami. 
  
  
Ad. 7. Przerwa. 



  
Po krótkiej przerwie przystąpiono do punktu kolejnego. 
  
Ad. 6. Bieżąca informacja Burmistrza nt. gospodarki odpadami. 
  
Prezentacja Burmistrza nt. gospodarki odpadami w Gminie Ustrzyki Dolne stanowi 
załącznik Nr 5.  
  
Podczas prezentacji dołączył Pan Henryk Tymejczyk, obecnych 11 radnych. 
  
Po prezentacji głos zabrał Pan Henryk Tymejczyk, który  zgłosił problem śmieci 
znajdujących się wzdłuż trasy Łobozew -Ustrzyki. 
  
W odpowiedzi Pani Janina Sokołowska poinformowała, że porządkowaniem tej drogi 
zajmą się osoby, mające do odpracowania wyroki sądowe. 
  
2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013. 
  
Projekt uchwały omówiła Pani Ewa Kaczmaryk - Elmerych. 
  
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 
  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  
obecnych – 11 radnych (jednogłośnie). 
  
3. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania p.n. „Zielone Bieszczady”, 

  
 Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Przybyła – Zastępca Burmistrza. 
  

  Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna. 
(Zał. Nr 6). 

  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 11 radnych (jednogłośnie). 

  
4. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ustrzykach Dolnych do wykonywania zadań Gminy w zakresie ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

  



Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy Ustrzyki 
Dolne. 
  
Opinia Komisji ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych   
– pozytywna (Zał. Nr 7). 
  
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 11 radnych (jednogłośnie). 

  
5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 

położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 
  
Projekt trzech kolejnych uchwał omówiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownika 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. 
  
Opinia Komisji ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego dotycząca trzech kolejnych uchwał – pozytywna 
(Zał. Nr 8). 
  
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 11 radnych (jednogłośnie). 

  
6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 

położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 
  
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 11 radnych (jednogłośnie). 

  
7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 

położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 
  
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 11 radnych (jednogłośnie). 

  
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
  
Nie było. 
  



Ad. 8. Sprawy różne. 
  
W punkcie tym Pan Andrzej Steciuk – Członek Komisji Rewizyjnej, Skarg  
i Wniosków odczytał protokół Komisji dot. kontroli czterech jednostek gminnych 
przeprowadzonych w 2012 r., zał. Nr 9. 
  
Ad. 9. Zakończenie obrad. 
  
Zakończenie obrad: 12.30 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 


