
Protokół Nr 33/2013 
z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 10 maja 2013 r.  
  

 Obecnych 11 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
  
Ad.1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej. 
  
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, zaproszonych gości. Kolejno 
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. 
  
Przewodniczący poddał porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej pod głosowanie: 
  

Głosowanie: za -11 radnych, obecnych – 11 radnych (jednogłośnie). 
  
Porządek obrad XXXIII Sesji został przyjęty. 
  
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej. 
  
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXXIII 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. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
  
1. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie 
Gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso, 
  
Projekt uchwały omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elemrych – Skarbnik Gminy, która 
poinformowała, że inkasentem została Pani Krystyna Mikulska, natomiast zastępcą 
inkasenta Pani Małgorzata Kłodowska. 
  



Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 
Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 
  
Kolejno przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  
obecnych – 11 radnych (jednogłośnie). 
  
2. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 
nieruchomości położonej w Solinie, będącej własnością Skarbu Państwa,  
a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne. 
  
Projekt uchwały omówiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Gruntami. 
  
Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna (Zał. Nr 4). 
  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  
obecnych – 11 radnych (jednogłośnie). 
  
3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego” KROŚCIENKO 3”.  
  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek – Kierownik 
Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. 
  

Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna (Zał. Nr 4). 

  
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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. Podkarpackiej 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. 

  
Projekt uchwały szeroko omówił Burmistrz Pan Henryk Sułuja. Burmistrz 
poinformował m.in., że Sejmik Województwa Podkarpackiego ma wkrótce podjąć 
uchwałę odnośnie zatwierdzenia statutu i utworzenia Podkarpackiej Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. W ubiegłym roku Sejmik podjął uchwałę intencyjną w tej 



kwestii. Ponadto po wizycie przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 
ostatecznie podjęto decyzję dotyczącą lokalizacji szkoły, ponieważ zadecydowano, 
że będzie ona umiejscowiona przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach 
Dolnych. (Pełna wersja wypowiedzi Burmistrza na nagraniu audio). 

  
Z zapytaniem wystąpił radny Pan Stanisław Leszega, który zapytał o inne miasta brane 
pod uwagę w celu utworzenia podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
  
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że miasta, które brano jeszcze po uwagę 
to Dębica i Sanok – organizatorzy Zimowej Olimpiady Młodzieży  
w następnych latach. 
  
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 11 radnych (jednogłośnie). 

  
Kolejno głos zabrała Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne, 
która poinformowała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wszyscy radni 
otrzymali Ocenę zasobów pomocy społecznej w celu jej akceptacji. 
  
Nikt z radnych nie wniósł uwag w związku z czym Przewodniczący ogłosił jej 
akceptację.  
  
Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
  
Głos zabrał radny Pan Bogdan Ferenc, który wystąpił z pytaniami dotyczącymi 
spotkania w sprawie gospodarki odpadami, zapytał również o wizytę w Szwajcarii, 
oraz czego dotyczyły wyjaśnienia składane w Komendzie Wojewódzkiej Policji. 
  
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że wraz z Panią Ewą Kaczmaryk-
Elmerych składali wyjaśnienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji odnośnie 
współpracy pomiędzy Gminami zrzeszonymi w Związku Bieszczadzkich Gmin 
Pogranicza a Fundacją Bieszczadzką w 2007 roku. 
  
W kwestii gospodarki odpadami Burmistrz poinformował, że dokonaliśmy 
specyfikacji, która zamieszczona jest na naszej stronie internetowej by była ogólnie 
dostępna, ponieważ to na naszym opracowaniu wzorują się inne samorządy. Ponadto 
Burmistrz poinformował, że jesteśmy samorządem który ma najniższą cenę jeśli 
chodzi  o odpady, oraz, że coraz więcej ludzi decyduje się złożyć deklaracje co jest 
pozytywnym zjawiskiem. 
  
Kolejno Pan Burmistrz odniósł się do pytania odnośnie wizyty w Szwajcarii, 
poinformował, że wyjazd ten odbył się dzięki pracy lokalnej Grupy Działania. Na Ten 
cel zostały pozyskane środki finansowe z projektu szwajcarskiego pt. „Ku lepszej 
przyszłości”.  



Ad. 7. Sprawy różne. 
  
Nie było. 
  
Ad. 8. Zakończenie obrad. 
  
Zakończenie obrad: 11.00 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
  
Ad.9 Zwiedzanie Ośrodka Arłamów. 
  
Po zakończeniu obrad sesji, wszyscy zaproszeni goście udali się na zwiedzanie 
budowanego Hotelu Arłamów. 
 


