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Protokół Nr 37/2013 

z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 27 września 2013 r.  

 
 

 Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XXXVII 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 14 
radnych wobec czego obrady sesji są prawomocne. 
 
Nieobecny: Pan Zdzisław Kuźniar. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.   
 
Przewodniczący poddał porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za -14 radnych, obecnych – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
Porządek obrad XXXVII sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXXVI 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). 
 
Ad. 5. Informacja Burmistrza nt. współpracy zagranicznej Gminy Ustrzyki Dolne. 
 
Burmistrz Pan Henryk Sułuja omówił krótko współpracę zagraniczną Gminy Ustrzyki 
Dolne w okresie ostatnich kilku lat. Głównie współpraca odbywa się z miastami 
partnerskimi takimi jak Stary Sambor na Ukrainie, Giraltovce na Słowacji i Zamardi na  
Węgrzech.  
Burmistrz poinformował, że odwiedziny i współpraca pomiędzy miastami przebiega 
dobrze i odbywa się w miarę możliwości płynnie.  Poinformował również o swojej 
wizycie u Konsula we Lwowie, oraz o możliwości utworzenia przejścia dla pieszych  
w Krościenku. Pan Burmistrz ogłosił również, że 24 października organizujemy Dzień 
Ustrzyk Dolnych we Lwowie, co wiąże się z promocją miasta, oraz całej gminy na szerszą 
skalę. 



 2 

Pełna wersja wypowiedzi Burmistrza na nagraniu audio.  
 
Ad. 6. 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.  
Nr 3). 
 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
 
Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 
2. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 r. 
 
Projekty dwóch kolejnych uchwał przedstawił Pan Burmistrz. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał.  
Nr 3 ). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 

 
Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 14 radnych (jednogłośnie). 

 
3.  w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 r. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał.  
Nr 3 ). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 14 radnych (jednogłośnie). 
 

4. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Ustrzyki Dolne na 
dofinansowanie w 2014 roku projektu realizowanego przez Powiat Bieszczadzki pn. 
Remont drogi powiatowej 2268 R Wańkowa – Leszczwate – Łodyna. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał.  
Nr 3 ). 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 14 radnych (jednogłośnie). 

 
5. w sprawie likwidacji Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji  
w Ustrzykach Dolnych. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 
 
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan Andrzej 
Steciuk – Opinia pozytywna. Zał. Nr 4. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 14 radnych (jednogłośnie). 

 
6. w sprawie przeznaczenia części budynku Szkoły Podstawowej w Bandrowie 
Narodowym. 
 
Projekt uchwały omówił Pan Jacek Przybyła – Zastępca Burmistrza. 
 
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan Andrzej 
Steciuk – Opinia pozytywna. Zał. Nr 4. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 14 radnych (jednogłośnie). 

 
7. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki 
Dolne nieruchomości, położonej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji i 
Gospodarki Gruntami. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji ds. 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego  
– opinia pozytywna zał. Nr 5 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 14 radnych (jednogłośnie). 

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

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 14 radnych (jednogłośnie). 

 
9. sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Gruntami. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji ds. 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego  
– opinia pozytywna zał. Nr 5 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 14 radnych (jednogłośnie). 

 
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
W punkcie tym głos zabrał radny Pan Bogdan Ferenc, który zwrócił uwagę na problem 
nie świecących lamp ulicy Naftowej w Ustrzykach Dolnych, gdzie nie wszystkie lampy są 
sprawne w związku z czym jest ciemno w godzinach wieczornych. 
 
Drugą kwestią  poruszoną przez radnego było oświetlenie przy ulicy Kolejowej, gdzie po 
zakończonej inwestycji nie zadbano o odpowiednie oświetlenie ulicy. 
 
Kolejną sprawą zgłoszoną przez Pana Bogdana Ferenca jest problem sortowania śmieci 
przy lokalach socjalnych, radny zapytał też o wpływy z opłat ponoszonych przez 
mieszkańców za śmieci. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że brak oświetlenia w wymienionych przez 
radnego miejscach jest znany i był przekazywany Zakładowi Energetycznemu. 
 
W kwestii segregacji śmieci przy lokalach socjalnych Burmistrz poinformował, że 
będziemy w posiadaniu pięciu dodatkowych kontenerów, które umiejscowimy w pobliżu 
lokali socjalnych. 
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W kwestii wpływów za opłaty śmieciowe, została już wpłacona na konto kwota 358 tys. 
zł. Co stanowi  94% złożonych deklaracji. Wynika z tego, że 84% osób zapłaciło za 
śmieci, pozostałe 16 % jeszcze nie. 
 
Kolejno głos zabrała Pani Leokadia Bis, która wystąpiła z prośbą o wstawienie wiat 
przystankowych w miejscowościach Liskowate i Jureczkowa, gdzie duża liczba dzieci 
dojeżdża do szkół. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zbliża się koniec roku w związku z czym 
przyjmuje to jako wytyczne do budżetu na rok 2014, a jeżeli w tym roku zostaną jakieś 
środki finansowe, będą one przeznaczone właśnie na ten cel. 
 
Kolejno radny Pan Zdzisław Rudziński, który zapytał o realizacje inwestycji takich jak 
budowa chodnika w Krościenku oraz budowa zatoczki autobusowej w Ustrzykach 
Dolnych, które to GDDKiA realizuje już 11 lat. 
 
Kolejno Radny podziękował za to, że sprawie i szybko został przekazany budynek po 
byłym dworcu PKP w Krościenku i zostanie on przeznaczony na lokale socjalne. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że został zaproszony na spotkanie z Panem 
Lechem Witeckim – Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i na 
to spotkanie się wybiera, dlatego też dopiero po tym spotkaniu będzie miał więcej 
informacji dotyczących w/w inwestycji. 
 
Głos zabrał również Pan Henryk Tymejczyk, który zwrócił uwagę na brak oświetlenia, 
oraz wiat przystankowych w miejscowości Łobozew i Teleśnica. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że na oświetlenie w Łobozewie zostały 
zabezpieczone środki finansowe w budżecie. Jeżeli chodzi o przystanki autobusowe,  
z pewnością do wymiany jest ich wiele, jednak jest to zadanie głównie naszego 
przewoźnika, a nasz przewoźnik zaznaczył, że w niektórych miejscowościach nie postawi 
więcej nowego przystanku. 
 
Kolejno głos zabrał również Pan Arkadiusz Lupa, który zwrócił uwagę na powtarzający 
się problem braku w dostawach wody w okresach letnich. W związku z czym radny 
zapytał czy są jakieś plany rozwiązywania tego problemu. Rady zapytał także  
o możliwość otworzenia punktu skupu makulatury. 
 
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że jest problem w dostawach wody w rejonie 
Ustjanowa – ul. Wincentego Pola w Ustrzykach Dolnych. Problem ten powstał w wyniku 
znacznie zwiększonej liczby domów jednorodzinnych i gospodarstw agroturystycznych. 
Pod koniec tego roku lub początkiem następnego gotowy będzie projekt przebudowy 
głównej linii zasilającej ten obszar w wodę. Będziemy się także przymierzać do realizacji 
tego zadania w momencie uzyskania gotowego projektu, oraz pozwolenia na budowę. 
 
W kwestii otworzenia skupu makulatury jest to niestety interes bardzo nieopłacalny, 
jednak istnieje możliwości zgłoszenia większej ilości makulatury i wtedy służby MPGK 
nieodpłatnie odbierają uzbieraną makulaturę. 
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Kolejno Pan Zdzisław Rudziński poprosił Pana Wiesława Stebnickiego o wyposażenie 
 w jeszcze jeden pojemnik na śmieci tzw. „dzwon”  plac przy ulicy Szopena 17. 
 
W odpowiedzi Pan Marian Stebnicki poinformował, że wyposażenie posesji pozostaje 
obowiązkiem właścicieli nieruchomości. 
 
Głos zabrał radny Pan Dariusz Wronowski, który poprosił o postawienie przystanku 
autobusowego w miejscowości Łodyna, oraz zapytał o możliwość odbierania odpadów 
dwa razy w miesiącu od przyszłego roku kalendarzowego. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w przeciwieństwie do wielu samorządów 
wszelkie kalkulacje nt. odpadów wykonaliśmy poprawie, a wywożenie śmieci częściej 
wiąże się z większymi kosztami, natomiast kwestie przystanków będziemy realizować  
w miarę możliwości. 
 
Ad 8. Sprawy różne. 
 
Nie było. 
 
Ad 9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad 12.00 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 
 
 


