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Protokół Nr 34/2013 

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 21 czerwca 2013 r.  

 
 

 Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji radnych, 
kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, zaproszonych gości, Starostę Powiatu 
Bieszczadzkiego Pana Krzysztofa Gąsiora. Kolejno Przewodniczący stwierdził, że na sali 
obecnych jest 12-stu radnych wobec czego obrady sesji są prawomocne. 
 
Nieobecni: Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Robert Kocioła, Pan Henryk Tymejczyk. 
 
Dołączył Pan Henryk Tymejczyk – obecnych 13- stu radnych. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący poddał porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXXIV Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXXIII sesji został przyjęty. 
 
Kolejno Pan Henryk Sułuja Burmistrz Ustrzyk Dolnych wręczył tabliczkę pamiątkową na 
ręce Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, Pana Stanisława Leszegi  
z okazji 25-lecia funkcjonowania Domu. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z całorocznej działalności. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z całorocznej działalności w skróconej wersji odczytała Pani 
Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. Pani Sekretarz poinformowała 
również, że szczegółowe sprawozdania znajdują się do wglądu w Biurze Rady. (Zał. 
Nr 2). 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. 
 
Pan Burmistrz szeroko omówił oraz przedstawił dane dotyczące sprawozdania 
finansowego za 2012 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 
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rok 2012, oraz inwestycje wykonane w 2012 roku w formie prezentacji multimedialnej, 
która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Kolejno Pani Krystyna Jasińska – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1  
w Ustrzykach Dolnych, zaprezentowała osiągnięcia uczniów w 2012 roku. Zapewniła, że 
dzięki pracy pedagogów, którzy pozyskują środki na wszelkie przedsięwzięcia,  
w których bierze udział społeczność szkolna, oraz dzięki zaangażowaniu i pracy uczniów, 
jest szansa na pokazanie pracy szkoły w szerszym gronie, co też następuje sukcesywnie 
dzięki zdobytym kontaktom. 
 
a) Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
informacji o stanie mienia Gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w sprawie w/w sprawozdań odczytał 
Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna Zał.  
Nr 4. 
 
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  
o sprawozdaniu z wykonani budżetu Gminy za 2012 rok, 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Leokadia Bis odczytała w całości opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Ustrzyki Dolne za 2012 rok – opinia RIO pozytywna Zał. Nr 5. 
 
c) Dyskusja. 
 
Przewodniczący Rady przed podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2012 rok zachęcił zgromadzonych radnych do podjęcia dyskusji 
dotyczącej w/w sprawozdań, nikt jednak nie wniósł uwag. 
 
d) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, 
 
Przewodniczący rady Pan Julian Czarnecki odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0,  
obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 

 
e) Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków w sprawie wniosku  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych, 
 
Protokół Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
odczytał Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Oleksyk – opinia pozytywna Zał. Nr 6. 
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f) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 
udzielenie Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium za 2012 rok, 

 
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi absolutorium odczytała Pani Leokadia Bis – Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej – opinia pozytywna Zał. Nr 7. 
 
g) Dyskusja, 
 
Głos zabrał Radny Pan, Marceli Kuca, który pogratulował Burmistrzowi wszelkich 
osiągnięć  zdobytych w 2012 roku. Radny zwrócił jednak uwagę na szereg spraw, które 
wymagają  załatwienia m.in. brak dostatecznej ilości remontów dróg wiejskich w tym 
dojazdowych do pól, brak wiat oraz ławek na przystankach autobusowych, problem braku 
lokali socjalnych, nie wykonanie uchwały Zarządu Miejskiego co do przekazania 
oczyszczalni ujęcia wody w Trzciańcu. Radny zwrócił również uwagę że Komisja 
Rewizyjna, Skarg i Wniosków powinna dokładnie sprawdzić wykonanie poszczególnych 
uchwał, oraz niewyjaśnioną przez Komisję sprawę „nieprawidłowości wydatkowania 
środków finansowych z funduszy profilaktyki przeciwalkoholowej”. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zdaje sobie sprawę z wielu rzeczy do 
wykonania, jednak należy zwrócić uwagę ile już zostało zrealizowanych. Ponadto 
Burmistrz poinformował, że nie tylko Gmina Ustrzyki Dolne nie rozwiązała problemu  
w Trzciańcu z oczyszczalnią wody. Burmistrz zaznaczył również, że polityki jaką 
prowadzi z większością rady, oraz sytuacji finansowej gminy zazdroszczą nam inne 
samorządy. Zapewnił też, że ma pełną świadomość ile spraw jeszcze trzeba załatwić i ani 
on ani nikt ze współpracowników nigdy w swoich wypowiedziach nie stwierdzili, że 
wszystko już zostało zrobione. Ponadto Pan Burmistrz zapewnił, że dopóki będzie 
piastował swoją funkcję, będzie zwracał uwagę na każdy wydawany grosz, nawet  
z profilaktyki alkoholowej, ponieważ jest z tego tytułu rozliczany. 
 
Głos zabrał również Radny Pan Zdzisław Rudziński, który stwierdził, ze obecny 
Burmistrz dla Gminy Ustrzyki Dolne zrobił więcej niż jego poprzednicy w związku  
z czym osobiście bardzo ceni sobie osobę Burmistrza. Radny zaznaczył, również że 
jeszcze wiele jest do zrobienia i z pewnością inwestycje te będą stopniowo wykonywane 
jeżeli uda nam się pozyskać na to odpowiednie środki.  
 
Głos w tym punkcie zabrał ponownie Pan Marceli Kuca, który przychylił się do swojej 
wcześniejszej wypowiedzi, radny dodał, że sprawy o których mówił to fakty, które można 
sprawdzić. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w sprawie lokali socjalnych, w tej chwili 
trwają prace nad przekazaniem kolejnych obiektów. Burmistrz podkreślił, że sprawy 
mieszkań zajmują wiele czasu i wymagają nakładu bardzo wielu środków finansowych 
dlatego też są załatwiane powoli, ale sukcesywnie. 
 
Pełna wersja dyskusji na nagraniu audio. 
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h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, 

 
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1,  
obecnych – 13 radnych. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady złożył na ręce Burmistrza gratulacje z tytułu uzyskania 
absolutorium za 2012 rok. 
 
Następnie Burmistrz Pan Henryk Sułuja podziękował Radzie za udzielenie absolutorium, 
oraz kierownikom wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego za owocną współpracę. 
 
Kolejno pogratulował Burmistrzowi Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Powiatu 
Bieszczadzkiego, po czym Przewodniczący Rady ogłosił 20-sto minutową przerwę. 

 
Po przerwie podjęto kolejne uchwały ujęte w programie sesji. 
 
6. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych  - Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 
8). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 

 
Nieobecni podczas głosowania: Pani Leokadia Bis, Pan Robert Kocioła, Pan Zdzisław 
Kuźniar. 
 

2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych  - Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 
8). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 
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3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego  na 
realizację zadania publicznego, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych  - Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 
8). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 

 
4. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki 
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych  - Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 
8). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
 
5. 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.  
 
Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Władysław Nosal – Przewodniczący Komisji. 
Zał. Nr 9) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 

 
6. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/273/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych  
z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymywania 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.  
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Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Władysław Nosal – Przewodniczący Komisji. 
Zał. Nr 9) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 

 
7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/289/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 18 marca 2013 r. 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.  
 
Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Władysław Nosa – Przewodniczący Komisji. Zał. 
Nr 9) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 

 
8. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych  - Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 
8). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 

 
Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 

 
9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 
położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji i 
Gospodarki Gruntami. 
 
Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna (Zał. Nr 10.) 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
W trakcie salę opuścił Pan Marceli Kuca – obecnych 11 radnych. 
 
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 11 radnych (jednogłośnie). 

 
10. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości komunalnej 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału geodezji i 
Gospodarki Gruntami. 
 
Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna (Zał. Nr 10.) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
Dołączył Pan Marceli Kuca – obecnych 12 radnych. 

 
Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 

 
11. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Wsi Bandrów Narodowy. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Socha-Kotula - Kierownik Wydziału 
Wdrażania Projektów Unijnych i Innych. 
 
Opinie Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Władysław Nosal – opinia pozytywna (Zał. Nr 
9). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 12 radnych (jednogłośnie). 

 
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Głos w tym punkcie zabrał Pan Zdzisław Rudziński, który w imieniu Komisji ds. 
Rodziny, złożył serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy Dni Rodziny i 
Dnia dziecka 2013. 
 
Ad. 8. Sprawy różne. 
 
Głos zabrał Komendant Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, który podziękował 
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wsparcie finansowe udzielane jednostce za 
pośrednictwem Starostwa Powiatowego. 
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Kolejno w tym punkcie głos zabrała Pani Renata Wolańska – Sołtys Wsi Ropienka, która 
złożyła serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc przy organizacji obchodów 500-
lecia wsi Ropienka, przypadającgo w tym roku. 
 
Głos zabrał również Pan Wojciech Szott – który zaprosił wszystkich do uczestnictwa w 
imprezie Dni Ustrzyk Dolnych organizowanej w Parku Pod Dębami w dniach 22-23 
czerwca b.r. 
 
Zakończenie obrad: 13.00 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 
 


