
Protokół Nr 41/2013 

z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 10 stycznia 2014 r.  

  

  
 Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

  

Ad.1. Otwarcie XLI 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, Zaproszonych 

Gości Pana Łukasza Szubę – Dyrektora Fundacji  Wspierania Edukacji przy 

Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Pana Jana Rubisa – Burmistrza Giraltoviec, Pana 

Krzysztofa Gąsiora – Starostę Powiatu Bieszczadzkiego Pana Marcina Rogackiego – Wójta 

Gminy Czarna, Pana mjr Tomasza Żyłkę – Zastępcę Komandanta Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Sanoku, Pana Bronisława Syposa – odznaczonego medalem Ministra Obrony 

Narodowej, pozostałych gości, sołtysów. 

  

Kolejno Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 10 radnych wobec czego 

obrady sesji są prawomocne. 

  

Nieobecny: Pani Leokadia Bis, Pan  Zdzisław Kuźniar, Pan Arkadiusz Lupa, Pan Henryk 

Tymejczyk, Pan Zdzisław Rudziński. 

  

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.   

  
Dołączył Pan Henryk Tymejczyk – obecnych 11 radnych. 

  

Przewodniczący Rady poddał porządek obrad XLI Sesji Rady pod głosowanie:  

  

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

radnych (jednogłośnie). 

  

Porządek obrad XLI sesji został przyjęty. 

  

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej. 

  

Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XL 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. Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy. 

  

Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy odczytała decyzję Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 9 października 2013 roku w sprawie nadania srebrnego medalu „Za zasługi dla 

obronności kraju”  Panu Bronisławowi Sypos. 

  

Kolejno Pan mjr Tomasz Żyłka uroczyście wręczył srebrny medal Panu Bronisławowi 

Sypos, a Pan Henryk Sułuja Burmistrz Ustrzyk Dolnych wraz z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej złożył na ręce odznaczonego medalem serdeczne gratulacje.  

  

Ad. 6. Podpisanie umowy w sprawie utworzenia filii Politechniki Dziecięcej  

w Ustrzykach Dolnych, 

  

W punkcie tym głos zabrał Pan Łukasz Szuba – Dyrektor Fundacji  Wspierania Edukacji 

przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie, który krótko omówił ideę działania 

Politechniki Dziecięcej, oraz poinformował, że od marca 2014 roku ruszają już pierwsze 

zajęcia organizowane w Ustrzykach Dolnych. 

  

Kolejno Pan Burmistrz poinformował, że w tworzenie tej Politechniki Dziecięcej bardzo 

dużo pracy włożyła Pani Dyrektor Krystyna Jasińska. Ponadto poinformował, że jesteśmy 

trzecim miastem województwa podkarpackiego, gdzie Politechnika Dziecięca zostaje 

uruchomiona, oraz dostęp do niej będą miały dzieci z całej gminy. Na koniec swojej 

wypowiedzi Pan Burmistrz złożył podziękowania Dyrektorowi Fundacji, oraz naukowcom 

z Politechniki Rzeszowskiej za wszelką pomoc w tworzeniu placówki. 

  

Kolejno odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia. 

  

Ad.7 Prezentacja wspólnego projektu na zadania: modernizacja „Parku Pod 

Dębami w Ustrzykach Dolnych” i modernizacja Parku „Mieru” w Giraltovcach, 

  
Prezentację dotyczącą projektu Parku „Pod Dębami” przedstawił Pan Jacek Przybyła – 

Zastępca Burmistrza – prezentacja stanowi załącznik Nr 3, do niniejszego protokołu. 

  

Kolejno prezentację dotyczącą modernizacji Parku „Mieru” w Giraltovcach przedstawił 

Pan Jan Rubis – Burmistrz Giraltoviec. 

  

Ad. 8. Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a Gminą 

Giraltovce, 

  

W punkcie tym odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy 

gminami. 

  

Po podpisaniu umowy Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę. 

  

  

  

  

Ad 9. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 



  

Po przerwie obecnych 11 radnych, obrady opuścił Pan Henryk Tymejczyk, dołączył Pan 

Arkadiusz Lupa. 

  

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2014, 

  

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 głosowanie. 

  

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

głosowania – 11  radnych (jednogłośnie). 

  

2. 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. 

  

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego przedstawił Pan Dariusz Wronowski – 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). 
  

3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 

położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 

  

Do obrad Sesji dołączył Pan Henryk Tymejczyk – obecnych 12 radnych. 

  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Gruntami. 

  

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia pozytywna (Zał.  

Nr 5). 

  

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 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, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia pozytywna (Zał.  

Nr 5). 
  

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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 

położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 
  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Gruntami. 

  

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia negatywna (Zał.  

Nr 5). 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 0, przeciw – 12, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 12  radnych  

  

Projekt uchwały nie został podjęty. 

  
6. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/240/12 Rady Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych,  

  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek. 

  

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia pozytywna (Zał.  

Nr 5). 

  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

  

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania – 12  radnych (jednogłośnie). 
  



7. w sprawie zapewnienia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, 

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które własnym staraniem nie mogą 

sobie tego zapewnić, 

  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska. 

  

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). 

  

10. Wolne wnioski i zapytania radnych, 

  

Głos w tym punkcie zabrał radny Pan Marceli Kuca, który zapytał czy została już 

uruchomiona oczyszczalnia ścieków w Trzciańcu, oraz czy została ona przekazana 

protokolarnie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ustrzykach Dolnych. 

  

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że oczyszczalnia ścieków w Trzciańcu 

została uruchomiona dokładnie 13 grudnia 2013 r. Burmistrz poinformował, że są 

prowadzone rozmowy z jednostką wojskową 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 

ponieważ chcemy przyjmować na tę oczyszczalnię również ścieki pochodzące  

z jednostki wojskowej. Jeżeli chodzi o kwestię przekazania oczyszczalni, w związku  

z tym, że MPGK to spółka kapitałowa, to każda rzecz przekazywana może być jedynie 

aportem. Obecnie MPGK administruje oczyszczalnię na podstawie uchwały Zarządu  

co w tej chwili jest wystarczające, by oczyszczalnią nadal zajmowało się MPGK, które 

do tego jest powołane. 

  

Kolejno radny Pan Marceli Kuca zapytał czy nie ma jeszcze protokołu przekazania  

w administrowanie oczyszczalni ścieków w Trzciańcu do MPGK. 

  

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli jest to aport, to jest protokół 

przekazania, jeżeli nie, to nie jest potrzebny protokół przekazania.  

  

11. Sprawy różne, 

  

Głos zabrała Pani Eugenia Wrońska, która poinformowała, że ma problem  

z wytyczeniem drogi dojazdowej do działek, których jest właścicielką, jednak została 

dzisiaj poinformowana, iż sprawa ta będzie ponownie rozpatrzona przez Komisję 

Ochrony Środowiska, za co podziękowała. Zainteresowana złożyła jednak skargę na 

zachowanie się Zastępcy Burmistrza Pana Jacka Przybyły, który w dzień w którym 



przyjmował interesantów, wyprosił Panią Wrońską z gabinetu w związku z czym 

poprosiła o zajęcie się tą sprawą. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że pracodawcą dla Pana Jacka Przybyły jest Pan 

Burmistrz, który wysłuchał niniejszej skargi, natomiast Rada Miejska nie jest organem 

do załatwienia tej sprawy. 

  

Kolejno Pan Burmistrz poinformował, ze jeżeli jest jakakolwiek zasadna bądź 

niezasadna uwaga  co do pracowników Urzędu, każdy petent zostaje przeproszony. 

Ponadto Burmistrz zapewnił, że pomimo różnić w interesach, jeżeli potwierdzą się 

wszystkie przez Panią Wrońską okoliczności, Pani Wrońska zostanie ponownie 

przeproszona. 

  

12. Zakończenie obrad. 
  

Zakończenie obrad 11.40 

Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 


