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Protokół Nr 36/2013 

z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 29 sierpnia 2013 r.  

 
 

 Obecnych 13 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXXVI 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, sołtysów 
oraz zaproszonych gości. Kolejno Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 9 
radnych wobec czego obrady sesji są prawomocne. 
 
Po chwili dołączył Pan Henryk Tymejczyk, oraz Pan Władysław Nosal – obecnych 11 
radnych.  
 
Nieobecni: Pan Bogdan Ferenc, Pan Zdzisław Kuźniar,  Pan Arkadiusz Lupa, Pan 
Grzegorz Oleksyk. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.   
 
Przewodniczący poddał porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za -11 radnych, obecnych – 11 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXXVI sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXXV sesji został przyjęty. 
 
Kolejno w tym punkcie w związku z odejściem na emeryturę Pana Aleksandra Lubasa – 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Przewodniczący Rady 
Pan Julian Czarnecki,  złożył na jego ręce serdeczne podziękowania za owocną 
współpracę z Radą Miejską, gratulacje z powodu zasłużonej emerytury, oraz życzenia 
przede wszystkim zdrowia. 
 
Do życzeń i gratulacji Panu Komendantowi dołączył się Burmistrz Pan Henryk Sułuja.  
 
Głos zabrał również Pan Aleksander Lubas, który podziękował za życzliwe słowa oraz za  
dobrą współpracę. Poinformował również, że ze względu na stan zdrowia zmuszony jest 
odejść na emeryturę nieco wcześniej niż planował. 
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Następnie głos w tym punkcie zabrał Pan Zdzisław Rudziński, który również podziękował 
Panu Aleksandrowi Lubasowi za współpracę. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska 
– Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). 
 
Ad. 5. Informacja Burmistrza nt. przygotowania szkół do roku szkolnego 2013/2014. 
 
Pan Burmistrz poinformował, że odwiedził  5 placówek w celu sprawdzenia przygotowań 
do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 i zapewnił, że wszystko idzie w należytym 
kierunku i szkoły są już prawie przygotowane do przyjęcia uczniów. Ponadto gotowe są 
już projekty organizacyjne szkół i Pan Burmistrz zaprezentował najistotniejsze zmiany 
które wprowadzono, w formie prezentacji multimedialnej. W pierwszej kolejności Pan 
Burmistrz przedstawił, że w kwestii Szkoły Podstawowej w Krościenku nie było naboru 
do klasy pierwszej, natomiast w dalszym ciągu  funkcjonują klasy 2-3. Szkoła 
podstawowa w Równi została zlikwidowana z dniem 1 września 2013 r., natomiast 
uczniowie trafili do ZSP Nr 1 lub ZSP Nr 2. Cały budynek został przekazany pod opiekę 
Panu Bogdanowi Zwaryczowi – Dyrektorowi ZSP Nr 2. W Równi będzie funkcjonował 
jedynie oddział przedszkolny.   
Prezentacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6. Bieżąca informacja  Burmistrza  nt. gospodarki odpadami. 
 
Burmistrz przedstawił prezentację nt. gospodarki odpadami, która stanowi załącznik Nr 4 
do niniejszego protokołu. 
Pełna wypowiedź Burmistrza na nagraniu audio. 
 
Kolejno Przewodniczący zarządził, że przejdziemy do punktu kolejnego czyli do 
prezentacji uchwał, po czym do przedstawienia propozycji zadań kluczowych do 
Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2014-2020. 
 
Pani Leokadia Bis opuściła obrady sesji – obecnych 10 radnych. 
 
Ad. 8. Prezentacja uchwal. 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 5). 
 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
 
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 10 radnych (jednogłośnie). 
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2. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 r. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych  - Skarbnik Gminy. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał. 
Nr5). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 

 
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 10 radnych (jednogłośnie). 

 
3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy.  
 
Opinia Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków, Rady Miejskiej stanowi załącznik Nr 6.  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 

 
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 10 radnych (jednogłośnie). 

 
4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 

 
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 10 radnych (jednogłośnie). 

 
5. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 10 radnych (jednogłośnie). 

 
Kolejno Przewodniczący ogłosił 10-cio minutową przerwę. 
 
Po przerwie: 
Ad. 7. Prezentacja propozycji zadań kluczowych do Kontraktu Wojewódzkiego na 
lata 2014-2020. 
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Pan Burmistrz poinformował, że jesteśmy  w końcowej fazie przygotowania Strategii dla 
Bieszczad, która jest załącznikiem do Strategii Województwa Podkarpackiego  
w perspektywnie 2014-2020. Pan Burmistrz poinformował, że okres 2014-2020 jest być 
może ostatnią szansą pozystkania tak dużych środków finansowych przez Polskę. 
Wnioski składane na dany projekt nie mogą być mniejsze niż 50 mln. zł, dlatego też 
skupiliśmy się na tak ważnych dla naszego regionu aspektach jak gospodarka wodno-
ściekowa, gospodarka odpadami, sport i rekreacja oraz turystyka. Kolejno Pan Burmistrz 
poinformował, że istnieją samorządy, które do tej pory nie składały żadnych wniosków  
o środki unijne z poszczególnych funduszy. Nie świadczy to jednak  
o nieudolności danego samorządu, tylko o ograniczeniach ze strony finansowej. Burmistrz 
poinformował także, że nasza gmina w tej chwili zadłużona jest na ok. 18%, oraz, że 
życzyłby sobie ten trend utrzymać, jednak to zależy od wielu czynników. Kolejno 
Burmistrz oddał głos Panu Jackowi Przybyle – Zastępcy Burmistrza który szczegółowo 
omówił propozycje projektów jakie będą składane w formie prezentacji, która stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Kolejno głos zabrał radny Pan Zdzisław Rudziński, który zapytał Pana Wiesława 
Stebnickiego  na jakim etapie jest przygotowywanie dokumentacji na budowę nowej linii 
zasilania w wodę regionu Solina-Ustrzyki. Radny stwierdził, że kwestia budowy 
wodociągu jest sprawą bardzo ważną, ponieważ z informacji jakie posiada, ubytki wody 
wynoszą nawet do 50%. 
 
W odpowiedzi Pan Marian Stebnicki – Prezes MPGK w Ustrzykach Dolnych 
poinformował, że podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w sprawie budowy 
wodociągu na odcinku Ustjanowa aż do zbiorników na Laworcie, ponieważ ten odcinek 
jest najbardziej skomplikowanym odcinkiem pod względem formalno prawnym. Prezes 
poinformował, że przewiduje, iż w całości dokumentacja ta będzie gotowa do końca 
bieżącego roku.  
 
Kolejno głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który wystąpił z zapytaniem czy przyjęta 
Strategia Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przewiduje realizację 
mniejszych projektów w zakresie poprawy bytu mieszkańców, głównie w chodzi 
o kwestię  budowy dróg, chodników, oświetlenia oraz budowy wiat przystankowych. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że ostatnio przyjęta została Strategia 
Województwa Podkarpackiego przez Sejmik Województwa, w którym to procesie 
powstawania również mieliśmy swój udział. Burmistrz poinformował, że w Strategii nie 
mogą znaleźć się żadne tego typu zadania. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze 
podpisanego z Komisją Europejską kontraktu Województwa Podkarpackiego. Ponadto 
Unia Europejska daje środki finansowe oraz wytyczne co to tego w na jakie zadania mają 
one być przeznaczone. Zadania typu budowa czy remont fragmentu drogi czy oświetlenie 
nie są finansowane ze środków Unii Europejskiej, tylko najczęściej ze środków własnych.  
 
Ad 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.  
 
Głos zabrał radny Pan Marceli Kuca, który zapytał czy ostatnio w Urzędzie Miejskim 
przeprowadzona została bądź w dalszym ciągu jest przeprowadzana kontrola przez 
Regionalna Izbę Obrachunkową, oraz czego ona dotyczyła.  
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W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że RIO dokonuje oceny pracy Samorządu 
raz na 4 lata. W naszym Urzędzie kontrola ta będzie przeprowadzana początkiem 2014 
roku.  
 
Kolejno radny zapytał czy wydatki gminy kontrolowały inne organy kontroli finansowej  
w ostatnim czasie. 
 
Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili jest u nas Urząd Kontroli Skarbowej  
i kontrola ta potrwa jeszcze przez około dwa miesiące. 
 
Kolejno Pan Marceli Kuca złożył do protokołu dwa zapytania radnego i zwrócił się  
z prośbą o odpowiedź na piśmie. Pisma złożone przez radnego stanowią załącznik nr 8 do 
niniejszego  protokołu.  
 
Ad. 10. Sprawy różne. 
 
Głos zabrał Pan Marek Dziwisz – sołtys wsi Hoszów, który zgłosił problem wjazdu na 
Zielony Rynek, który został zablokowany w godzinach od 7.00 do 9.00 głównie przez 
osoby tam handlujące.  
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że nie jesteśmy w stanie powołać specjalnej 
komórki, która byłaby odpowiedzialna za kierowanie ruchem w rejonie Zielonego Rynku, 
oraz że niestety nie ma na rozwiązanie tego problemu „złotego środka”. Jedynym 
rozwiązaniem jest szybka reakcja właścicieli działalności oraz telefon na policję. 
 
Głos zabrał radny Pan Zdzisław Rudziński, który wystąpił z zapytaniem o przebieg 
rozmowy dotyczącej przekazania budynku po byłym dworcu PKP w Krościenku na 
mieszkania socjalne. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zostanie podpisany w tej sprawie akt 
notarialny i wszystko jest na dobrej drodze, by ten budynek przekazać. 
 
Ad 11. Zakończenie obrad: 12:30 
 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 
 


