
Protokół Nr 39/2013 

z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 29 listopada 2013 r.  

  

  
 Obecnych 8 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, Pana Jacka Przybyłę – Zastępcę Burmistrza, Panią Ewę 

Kaczmaryk – Elmerych – Skarbnika, Panią Janinę Sokołowską – Sekretarza, kierowników 

Wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysów, przedstawicieli służb mundurowych, oraz 

zaproszonych gości.  

Kolejno Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 8 radnych wobec czego obrady 

sesji są prawomocne. 

  

Nieobecny: Pan Robert Kocioła, Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Stanisław Leszega, Pan 

Arkadiusz Lupa, Pan Zdzisław Rudziński, Pan Andrzej Steciuk, Pan Henryk Tymejczyk. 

  

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.   

  
Głos w tym punkcie zabrał radny Pan Marceli Kuca, który wyraził sprzeciw wobec zamiaru 

podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego 

funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Górskiego w Trzciańcu w takiej formie i z takim 

stanowiskiem, które otrzymali wszyscy radni jako naruszającym dobra osobiste radnego. 

Pan Marceli Kuca wyraził także chęć odczytania oświadczenia w tej sprawie. 

  

W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała dotycząca wyrażenia 

stanowiska Rady odnośnie funkcjonowania Ośrodka w Trzciańcu znajduje się w punkcie 

„Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie”, w związku z czym, kiedy 

dojdziemy do niniejszego etapu sesji głos w tej sprawie zostanie radnemu udzielony. 

  

Przewodniczący poddał porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej pod głosowanie: 

  

Głosowanie: za – 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0, obecnych – 8 

radnych. 

  

Porządek obrad XXXIX sesji został przyjęty. 

  

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej. 

  

Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XXXVIII 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).  

  

W trakcie odczytywania sprawozdań do obrad sesji dołączyli kolejno: Pan Andrzej Steciuk, 

Pan Henryk Tymejczyk oraz Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 11 radnych.  

  

Kolejno głos zabrała Pani Leokadia Bis, która zapytała które dokładnie budynki po byłym 

dworcu PKP w Krościenku zostały przekazane gminie, oraz o spotkanie Burmistrza    

z Dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

  

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że bardzo szybko udało się dokonać 

procedury przejęcia głównego budynku, budynku ciśnień oraz po sanitariatach. Kolejno 

będziemy się starać o przekształcenie tych budynków na cele mieszkaniowe. Pan Burmistrz 

poinformował również, że jesteśmy zainteresowani także innymi budynkami  

w celu przejęcia.  

  

Wizyta w Wojewódzkim Inspektariacie Ochrony Środowiska dotyczyła oczyszczalni 

ścieków w Trzciańcu i była ona następstwem problemu zgłoszonego przez radnego Pana 

Marcelego Kucę. Pan Burmistrz poinformował, że sprawa ta została zgłoszona do 

Prokuratury, oraz że problem oczyszczalni ścieków jest w tym momencie załatwiany.  

W tym celu Burmistrz spotkał się  także z Dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich   

w Rzeszowie Panem Wojciechem Kucharskim. 

  

Kolejno głos zabrał radny Pan Dariusz Wronowski, który zapytał w jakim dokładnie celu 

Burmistrz spotkał się z Dowódcą Jednostki Wojskowej w Rzeszowie. 

  

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że na spotkaniu wyraził swoją opinię jako 

Burmistrza, nt, dalszego funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Górskiego w Trzciańcu – 

opinia ta jest pozytywna, ponieważ Ośrodek jest cały czas rozbudowywany, zatrudnione są 

tam również osoby z naszej gminy, ponadto Ośrodek zaopatruje się głównie  

w Ustrzykach Dolnych, co daje zarobek okolicznym firmom. 

  

Następnie w punkcie tym głos zabrał radny Pan Ryszard Długi, który zapytał o cel spotkania 

z Panem Ernestem Nowakiem – Burmistrzem Zagórza. 

  

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zarząd Województwa Podkarpackiego 

ogłosił nabór na zadania indykatywne, czyli na zadania, które będą finansowane ze środków 

spójności, w których projekty muszą przekraczać wartość 50 mln. zł.  Pan Burmistrz 

poinformował, że w sumie złożyliśmy trzy takie wnioski, pierwszy na infrastrukturę 

sportową, drugi wraz z Gminą Zagórz na budowę kompostowni,  

a kolejny na gospodarkę wodno-ściekową wspólnie z Gminą Solina i Gminą Czarna,  

z czego dwa ostatnie zostały wyłonione z określonej liczby wniosów z całego 

województwa.  

  

  

  

Ad. 5. Informacja dotycząca programu „Dobry Klimat dla Rodziny” 

  



Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne przedstawiła krótką informację 

nt. przebiegu programu „Dobry Klimat dla Rodziny”. Informacja stanowi załącznik Nr 3 

do niniejszego protokołu. 

  

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził 10-cio  minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący przeszedł do punktu kolejnego. Na sali obecnych 10 radnych 

(Nieobecni: Pan Arkadiusz Lupa, Pan Robert Kocioła, Pan Zdzisław Kuźniar, Pan 

Stanisław Leszega, Pan Zdzisław Rudziński). 

  

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 Bogdan Ferenc – opinia pozytywna (Zał.  

Nr 4). 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 10  radnych (jednogłośnie). 
  

2. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia 

ścieków 

  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych  - Skarbnik Gminy. 

  

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Pan Bogdan Ferenc – opinia pozytywna (Zał.  

Nr 4). 
  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 10  radnych (jednogłośnie). 
  

3. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 
  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Sekretarz. 

  

W trakcie prezentacji projektu uchwały dołączył Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 11 

radnych. 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 11  radnych (jednogłośnie). 



  

4. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ustrzyckiego Domu Kultury, 

  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Sekretarz. 

  

Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan Andrzej 

Steciuk – opinia pozytywna Zał. Nr 5. 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 11  radnych (jednogłośnie). 
  

5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne 

na rok 2014, 
  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Sekretarz. 

  

Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan Andrzej 

Steciuk – opinia pozytywna Zał. Nr 5. 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 11  radnych (jednogłośnie). 

  

6. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych dotyczącego 

funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Górskiego w Trzciańcu, 

  

Głos zabrał radny Pan Marceli Kuca, który odczytał przygotowane oświadczenie, do 

którego dołączona jest kopia pisma z Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie, oraz  kopia pisma z Ministerstwa Obrony Narodowej – pisma stanowią 

załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Ponadto radny poinformował, że na sesjach rady, 

a także na posiedzeniach komisji występował z zapytaniem o wykonanie uchwały Zarządu 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych z 2002 roku, dotyczącej przekazania oczyszczalni 

ścieków wraz z wodociągiem w Trzciańcu do zasobów PGM. Radny poinformował także, 

że w 1999 roku, pod protokołem przekazania oczyszczalni, podpisały się ówczesne władze. 

Następnie radny przedstawił swoje dalsze poczynania  

w tej sprawie. Na koniec swojej wypowiedzi Pan Marceli Kuca poinformował, że uchwała 

w takiej formie, narusza jego dobra osobiste w związku z czym jest przeciwny jej podjęcia. 

  

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że prawdą jest, że ówczesny Zarząd Miejski 

przekazał uchwałą oczyszczalnię ścieków w administrowanie, dlatego też w świetle prawa 

administratorem tej oczyszczalni jest MPGK. Pan Burmistrz poinformował także, że 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał w tej sprawie raport, z którego 

wynika, że sytuacja, którą się przedstawia wcale nie jest zła, a ścieki przechodzą przez 

szereg odstojników. Ponadto Burmistrz zwrócił się o opinię prawna w sprawie czy Rada 



Miejska może ustalić różne ceny za ścieki na terenie Gminy i okazało się, że jeżeli znajduje 

się gdzieś oczyszczalnia ścieków, to koszty rozlicza się wśród osób, które z tej oczyszczalni 

korzystają. Stąd też zabiegi Burmistrza o to, aby podłączyć jednostkę wojskową  do tej 

oczyszczalni w Trzciańcu, by ceny za ścieki automatycznie spadły. 

  

Kolejno Pan Julian Czarnecki odczytał dwa fragmenty uzasadnienia do projektu uchwały, 

w którym pojawia się nazwisko Pana Marcelego Kucy i wystąpił z zapytaniem do radcy 

prawnego  czy zapisy w takiej formie naruszają faktycznie dobro osobiste radnego. 

  

Odpowiedzi udzielił radca prawny Pan Maciej Flankowski, który stwierdził, że 

subiektywnie każdy człowiek może czuć się urażony określonym sformułowaniem, jednak 

decyduje fakt czy takie okoliczności miały miejsce, to na co odpowiada uzasadnienie Rady 

Miejskiej, oraz czy radny kierował zapytania jako osoba prywatna, czy też radny Rady 

Miejskiej. 

  

Kolejno głos zabrał radny Pan Bogdan Ferenc, który stwierdził, że należy zwrócić uwagę 

na to czego dotyczy stanowisko Rady w niniejszym uzasadnieniu. 

  

Kolejno przewodniczący Rady odczytał fragment pisma Dowódcy jednostki Wojskowej w 

Rzeszowie i stwierdził, że Pan Marceli Kuca występował w tej sprawie jako radny Rady 

Miejskiej. 

  

Następnie głos w tej sprawie zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który wystąpił  

z wnioskiem o wykreślenie akapitu „Zważywszy na powyższe argumenty, wystąpienie 

radnego M. Kucy uważamy za bezzasadne, całkowicie odosobnione i kuriozalne 

(wziąwszy pod uwagę fakt, iż radny był niegdyś dowódcą jednostki)”, ponieważ 

stwierdził, że uchwała ma charakter merytoryczny, a zapis ten niczego nie wnosi. 

  

Kolejno głos zabrał Pan Marceli Kuca, który zaznaczył, że nigdy w swoim oświadczeniu 

nie podważał kwestii dalszego funkcjonowania ośrodka, radny chciał jedynie aby 

funkcjonował on zgodnie z prawem. 

  

Następnie głos zabrał radny Pan Bogdan Ferenc, który poparł wniosek złożony przez 

Pana Arkadiusza Lupę. 

  

Kolejno Pan  Henryk Tymejczyk przedstawił opinię Komisji Ochrony Środowiska – 

opinia Komisji w sprawie  dalszego funkcjonowania Ośrodka jest pozytywna (Zał. 

Nr7). 
  

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego. 

  

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3, obecnych  podczas głosowania 

- 11 radnych. 

  

Wniosek został przyjęty. 

  



Kolejno Przewodniczący przedstawił projekt uchwały z uzgodnionym stanowiskiem i 

poddał pod glosowanie. 

  

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych  podczas głosowania 

- 11 radnych. 
  

7. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonej w Krościenku, będącej własnością Skarbu Państwa,  

a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne, 

  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Gruntami. 

  

Opinię Komisji Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna. Zał. Nr 7. 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 11  radnych (jednogłośnie). 
  

8. 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 Ochrony Środowiska przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna. Zał. Nr 7. 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 11  radnych (jednogłośnie). 
  

9. w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla 

odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne,  

  

Projekt uchwały przedstawił Pan Roman Puskarczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. 

  

Kolejno w tej sprawie głos zabrał Pan Marian Stebnicki, który wyjaśnił przesłanki 

podwyżki cen wody i ścieków, 

  

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Bogdan Ferenc – opinia pozytywna. Zał.  

Nr 4. 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 



  

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 11  radnych (jednogłośnie). 
  

10 w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2013 rok, 

  

Głos zabrała Pani Krystyna Jasińska, poinformowała że dzięki środkom finansowym będzie 

możliwe funkcjonowanie przy ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych filii Politechniki 

Dziecięcej. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że szkoła otrzymała laboratorium 

chemiczne, którego otwarcie odbyło się 22 listopada 2013 r. Kolejno omówiła szerzej 

korzyści wynikające z otwarcia  pracowni. 

  

Wypowiedź Pani Krystyny Jasińskiej uzupełnił Pan Burmistrz informując, że zajęcia  

w Politechnice Dziecięcej będą prowadzone dla dzieci z całej gminy. Ponadto Pan 

Burmistrz poinformował, że będzie szukał nadal inwestorów wśród okolicznych 

podmiotów gospodarczych. 

  

Opinię Komisji Oświaty przedstawił Pan Andrzej Steciuk -  Przewodniczący Komisji 

Oświaty – opinia pozytywna (Zał. Nr 8). 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 11  radnych (jednogłośnie). 

  

Ad 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

  

Nie było. 

  

Ad 8. Sprawy różne. 

  

Nie było. 

  

Ad 9. Zakończenie obrad. 

  

Zakończenie obrad 12.15 

Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 


