
Protokół Nr 38/2013 
z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia 29 października 2013 r.  
  

  
 Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
  
Ad.1. Otwarcie XXXVIII 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 12 
radnych wobec czego obrady sesji są prawomocne. 
  
Nieobecny: Pan Marceli Kuca, Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Zdzisław Rudziński. 
  
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.   
  
Przewodniczący poddał porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej pod głosowanie: 
  

Głosowanie: za –12 radnych, obecnych – 12 radnych (jednogłośnie). 
  
Porządek obrad XXXVIII sesji został przyjęty. 
  
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej. 
  
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXXVII 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).  
  
Kolejno głos zabrał radny Pan Andrzej Steciuk, w sprawie spotkania Burmistrza 
w dniu 23 października b.r. dotyczącego Parku Pod Dębami. Radny zapytał czy są jakieś 
nowe informacje na ten temat.  
  
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że do dnia dzisiejszego prowadzona są 
rozmowy, oraz czekamy na ostateczną decyzję czy dostaniemy na ten cel środki 
finansowe z projektu Polska-Słowacja. Czekamy również na decyzję, czy uda nam się 
przełożyć podpisanie umowy z LGR do czasu kiedy władza wdrażająca w Krakowie 
podejmie ostateczną decyzję co do losu projektu. 
  
Kolejno głos zabrała Pani Leokadia Bis, która zapytała w jakim zakresie przeprowadzona 
została kontrola z Ochrony Środowiska. 



W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że przedmiotem kontroli Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, była oczyszczalnia ścieków  
w Trzciańcu. W wyniku kontroli stwierdzono jedynie drobne uchybienia związane  
z nieterminowością. 
  
Kolejno głos zabrał radny Pan Władysław Nosal, który zapytał o losy projektu w ramach 
PROW w miejscowości Bandrów Narodowy. 
  
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował że projekt w ramach PROW został 
pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym dostaniemy dofinansowanie w 2014 roku. 
  
Kolejno głos zabrał radny Pan Bogdan Ferenc, który zapytał o wyjazd do Lwowa, oraz   
o spotkanie w Dowództwie Wojsk Podhalańskich w Rzeszowie. 
  
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w kwestii wyjazdu do Lwowa ma 
przygotowana prezentację, którą przedstawi w punkcie „Sprawy różne” podczas niniejszej 
Sesji Rady.  
Odnośnie wizyty w Rzeszowie Burmistrz przeczytał pismo z Jednostki Wojskowej  
w Rzeszowie z dnia 24 października 2013 r. dotyczące opinii w sprawie funkcjonowania 
Ośrodka Szkolenia Górskiego w Trzciańcu. Pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. Ponadto Burmistrz poinformował, że jest to Ośrodek, który  
w najbliższych latach będzie się rozbudowywał, oraz tworzył miejsca pracy dla osób  
z naszej Gminy. Istniejący problem ścieków również ma zostać w najbliższym czasie 
skutecznie rozwiązany. 
  
Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Łucji Bielec – Prezes Polskiego Koła 
Związku Niewidomych w Lesku działającego na przestrzeni dwóch powiatów leskiego  
i bieszczadzkiego. Pani Prezes złożyła na ręce Pana Burmistrza serdeczne podziękowania 
za współpracę, oraz poinformowała, że uchwałą Prezydium Zarządu odznaczono Pana 
Henryka Sułuję odznaką Przyjaciel dla Niewidomego.  
  
Kolejno Pan Burmistrz podziękował za odznaczenie i stwierdził, że współpraca ta 
możliwa jest również dzięki Radzie i odznaka należy się wszystkim.  
  
Ad. 5. Wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
  
Pan Burmistrz wraz z Panem Julianem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Miejskiej 
złożyli na ręce dyrektorów i nauczycieli serdeczne gratulacje z okazji ich święta po czym 
wręczali kolejno nagrody. 
  
Ad. 6. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
  
1. 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 4). 
  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 
  
Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania – 12 radnych (jednogłośnie). 

  
2. 2.            w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 
  
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz. 
  
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał.  
Nr 4 ). 

  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosownie. 

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

  
3. 3.             w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne, 
  
Projekt uchwały omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 
  
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał.  
Nr 4 ). 

  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

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

4. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 
zarządzenia poboru w drodze inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso, 
  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 
  
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał.  
Nr 4 ). 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  

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

  
5. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej poboru.  
  



Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 
  
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Stanisław Leszega – opinia pozytywna (Zał.  
Nr 4 ). 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  

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

  
Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę. 
  
6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 
  
Projekt uchwały omówiła Pani Janina Sokołowska. 
  
Opinia Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków stanowi załącznik Nr 5. 
  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

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

  
(Obrady Sesji opuścił Pan Arkadiusz Lupa i Pan Stanisław Leszega – obecnych 10-ciu 
radnych). 
  
7. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
 i gminy Ustrzyki Dolne” 
  
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziały Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
  
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji ds. 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego  
– opinia pozytywna zał. Nr 6 
  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  
(Do obrad sesji dołączył Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 11 radnych). 

  
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania - 11 radnych (jednogłośnie). 

  
8. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych  
w Ustrzykach Dolnych oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych i sposobu ich pobierania. 
  
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk. 
  



Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  

Do obrad Sesji dołączył Pan Stanisław Leszega - obecnych 12 radnych. 
  

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

  
9. sprawie stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie odpadów 
komunalnych. 

  
Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk. 
  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  

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

  
10. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 
położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 
  
Projekt uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 
położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne, 
  
Opinia Komisji Ochrony Środowiska  - pozytywna, załącznik Nr 6. 
  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
  

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

  
11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Jama Górna – Arłamów” z późniejszą zmianą. 
  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczalowska-Mikoajek. 
  
Opinia Komisji Ochrony Środowiska  - pozytywna, załącznik Nr 6. 
  
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 radny Pan Zdzisław Kuźniar, który poruszył problem zbyt 
wielu przejść dla pieszych w centrum miasta. 
  



W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że droga ta jest własnością GDDKiA  
i zmiana organizacji ruchu wymagałaby wielu uzgodnień i oznaczałaby zmniejszenie 
stopnia bezpieczeństwa dla pieszych. 
  
Kolejno Pan Bogdan Ferenc zaproponował zaproszenia na kolejną sesję rady właścicieli 
wyciągów narciarskich, żeby zaprezentowali poczynione przygotowania do 
nadchodzącego sezonu. 
  
Ad 8. Sprawy różne. 
  
W punkcie tym Pan Burmistrz przedstawił zdjęcia w formie prezentacji oraz opowiedział 
o przebiegu imprezy „Dni Ustrzyk Dolnych we Lwowie”. 
  
Kolejno Pan Marian Koszałka wystąpił w imieniu rodziców oraz mieszkańców Ustrzyk 
Dolnych w sprawie prośby o wybudowanie boiska typu „Orlik”. Pismo stanowi załącznik 
Nr 7 do niniejszego protokołu. 
  
Ad 9. Zakończenie obrad. 
  
Zakończenie obrad 12.00 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
  
  
  
 


