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Protokół Nr 35/2013 

z XXXV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 10 lipca 2013 r.  

 
 

 Obecnych 13 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki, przywitał zgromadzonych na sesji radnych, 
Burmistrza Pana Henryka Sułuję, Panią Ewę Kaczmaryk – Elmerych – Skarbnika, Panią 
Janinę Sokołowską – Sekretarza, kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, oraz 
zaproszonych gości. Kolejno Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 13-stu 
radnych wobec czego obrady sesji są prawomocne. 
 
Nieobecni: Pan Marceli Kuca, Pan Robert Kocioła. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący poddał porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za -13 radnych, obecnych – 13 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXXV sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXXIV sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska 
– Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). 
 
Po odczytaniu sprawozdań głos zabrał radny Pan Bogdan Ferenc, który zapytał o etap 
przygotowań do utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jest jedynie inicjatorem tego 
przedsięwzięcia. Odbyło się również spotkanie z częścią nowego Zarządu Województwa 
Podkarpackiego i sprawa ta została podczas tego spotkania dokładnie przedstawiona. 
Następnie Burmistrz poinformował, ze do dnia dzisiejszego nie uzyskano ostatecznej 
odpowiedzi w tym temacie, dlatego też podejrzewa, że odpowiedź ze strony 
przedstawicieli województwa będzie negatywna. 
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Kolejno Burmistrz Pan Henryk Sułuja, przedstawił szczegółową informację w formie 
prezentacji multimedialnej dotyczącą projektów organizacyjnych szkół w latach 2012-
2013 oraz 2013-2014. Prezentacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 3. 
 
Ad. 5. Prezentacja 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. 
Nr4). 
 

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

 
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. 
Nr4). 
 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
 

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

 
3. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych  - Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. 
Nr4). 
 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
 

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

 
4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 
położonej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Gruntami. 
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Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 

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

 
5. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne zmian do Uchwały Nr 
XIV/118/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach 
Dolnych, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

 
Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Głos w tym punkcie zabrał Pan Zdzisław Rudziński, który zapytał o obowiązek  
wyposażania osiedli i bloków mieszkaniowych w pojemniki  na śmieci sortowane, 
ponieważ nie przy wszystkich blokach jest ich wystarczająca ilość.  
 
Ponadto radny zapytał o sprawę budowy remontu chodnika w Jasieniu, Krościenku oraz 
budowę zatoczki autobusowej przy ul. 1 Maja w Ustrzykach Dolnych. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w sprawie  chodnika  
w Krościenku, jest on budowany w małych fragmentach ale sukcesywnie. W kwestii 
budowy zatoczki autobusowej Burmistrz poinformował, że wielokrotnie rozmawiał na ten 
temat z Dyrektorem GDDKiA, jednak sprawa ta na pewno nie będzie wykonana w tym 
roku, ponieważ znajduje się daleko  na liście zadań do wykonania przez Generalną 
Dyrekcję.  
 
W punkcie tym głos zabrał również radny Pan Stanisław Leszega, który zaproponował 
przeniesienie zatoczki w inne miejsce co być może zmniejszy koszty budowy inwestycji. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że dokonano pełnej analizy w tym zakresie i 
teren w pobliżu umiejscowienia zatoczki jest własnością prywatną. 
 
W kwestii pojemników  na odpady segregowane znajdujące się przy blokach 
mieszkalnych, Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to zadanie własne samorządów, 
dlatego też Burmistrz zapewnił, że będą one uzupełniana na bieżąco w związku z czym 
poprosił o zgłaszanie problemu. 
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W punkcie tym głos zabrał również radny Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że  
w gospodarstwach domowych otrzymano worki kolorowe, natomiast brakuje worków 
czarnych, w związku z tym radny zapytał czy worki czarne w ogóle będą używane. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie z ustawą gospodarstwa same 
mają się wyposażyć w odpowiednie worki lub pojemniki na odpady, które są dostępne  
w MPGK. 
 
Głos zabrał radny Pan Władysław Nosal, który poruszył problem rozrostu barszczu 
Sosnowskiego, który stanowi zagrożenia dla mieszkańców głównie w terenach wiejskich. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że kilka lat temu Związek Bieszczadzkich 
Gmin Pogranicza wystąpił do Ministra Rolnictwa, by wpisać barszcz Sosnowskiego na 
listę roślin zwalczanych z Urzędu. Otrzymaliśmy odpowiedź zwrotną, że na dzień 
dzisiejszy nie ma takich potrzeb. Gmina natomiast nie ma w tym momencie instrumentów 
do walki z tą rośliną. 
 
Ad. 7. Sprawy różne. 
 
Z zapytaniem wystąpił Pan Stanisław Leszega, który zapytał czy  w sprawie opłat za 
śmieci będą do mieszkańców przychodziły decyzje administracyjne w tej sprawie. 
 
W odpowiedzi Pani Skarbnik omówiła raz jeszcze system opłat za śmieci, terminów, oraz 
formy opłat jakie obowiązują. 
  
Głos zabrał sołtys Ustjanowej, który poinformował, że na wykazie osób, które otrzymali 
sołtysi w związku z pobieraniem opłat za odpady, nie ma wszystkich mieszkańców. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że listy te ulegną zmianie, ponieważ do 
niedawna jeszcze składano deklaracje. 
 
Głos zabrał również radny Pan Henryk Tymejczyk, który zwrócił się z prośbą do 
obecnego Komendanta Policji, aby policja zwróciła uwagę na zwierzęta głównie psy 
bezpańsko chodzące po wsi i stanowiące zagrożenia dla ludzi i pojazdów. 
 
W odpowiedzi Pan Komendant zapewnił, że funkcjonariusze zwrócą większą uwagę na 
takie sytuacje. 
 
Kolejno głos zabrał również radny Pan Władysław Nosal, który zaprosił sołtysów do 
udziału w spotkaniu z sołtysami po sesji Rady Miejskiej. 
 
Zakończenie obrad: 12.30 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 
 


