
    Protokół Nr XLIV/2014     
z XLIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 08 maja 2014 r. 
 

 
 Obecnych 13 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, Burmistrza Pana Henryka Sułuję, Zastępcę Burmistrza Pana Jacka Przybyłę, 
Panią Ewę Kaczmark-Elmerych – Skarbnika Gminy, kierowników wydziałów Urzędu 
Miejskiego, Pana Mariusza Zenowicza – Dyrektora SP ZOZ, przedstawicieli służb 
mundurowych,  oraz zaproszonych gości. 
 
Kolejno Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 13-stu radnych, wobec 
czego obrady sesji są prawomocne. 
 
Nieobecni: Pan Robert Kocioła, Pan Zdzisław Rudziński. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek XLIV Sesji Rady 
Miejskiej.  
  
 Głosowanie:  za – 13, obecnych – 13radnych. (jednogłośnie). 
 
 Porządek obrad XLIV sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu wobec czego protokół z XLIII Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny przedstawiła Pani Janina 
Sokołowska – Sekretarz Gminy (Zał. Nr 2). 
 
Kolejno głos zabrał radny Pan Bogdan Ferenc który zapytał o sprawę pomocy fundacji 
holenderskiej dla Starego Sambora. Radny zapytał również o spotkania Burmistrza 
dotyczące utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego, remont chodnika i przejście dla 
pieszych w Wojtkowej, o ewentualne przekazanie budynku Nadleśnictwa dla Gminy 
Ustrzyki Dolne, oraz o kwestię drogi krajowej i chodnika przy wjeździe do  Ustrzyk 
Dolnych od strony Leska.   
 



W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że propozycja przekazania darów  
z fundacji holenderskiej, która była inicjatywą Pana Stanisława Leszegi znalazła 
akceptację fundacji oraz władz Starego Sambora. W tej sprawie odbyły się również 
dwa spotkania z przedstawicielami Straży Granicznej oraz Urzędu Celnego i na 
poziomie tych służb pomysł ten również został zaakceptowany, natomiast na 
dzisiejszą sesję Rady został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 
 
W sprawie Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Pan Burmistrz poinformował, że pomimo 
iż nie jesteśmy stroną w kwestii załatwienia spraw związanych z utworzeniem Szkoły, 
to temat ten był poruszany już od kilku lat. Burmistrz stwierdził również, że można 
dziś odpowiedzieć, iż Szkoły Mistrzostwa Sportowego w latach 2014/2015 nie 
zostanie utworzona, jednak nie świadczy to o tym, że droga w tym temacie jest już 
zamknięta. 
 
W kwestii przejścia dla pieszych przy szkole w Wojtkowej Burmistrz poinformował, 
że złożyliśmy propozycję do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby 
współfinansować tę inwestycję. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że należy 
złożyć w tej sprawie szereg dokumentów i dopiero wówczas PZDW będzie tę sprawę 
rozważał.  
 
W kwestii budynku Nadleśnictwa, który znajduje się przy ul. Wiejskiej, Pan Burmistrz 
poinformował, że zasugerowaliśmy Panu Nadleśniczemu  chęć przejęcia tego budynku 
w celu utworzenia tam np. mieszkań socjalnych. 
 
W sprawie drogi krajowej i chodnika przy wjeździe do Ustrzyk Dolnych Burmistrz 
poinformował, że czekamy na decyzję w tej sprawie, ponieważ droga o której mowa 
jest krajowa, dlatego też nie możemy jej  finansować sami jako samorząd. 
 
Ad.5. Informacja z SP ZOZ nt. bieżącego funkcjonowania placówki. 
 
Kolejno głos zabrał Pan Mariusz Zenowicz – Dyrektor SP ZOZ w Ustrzykach 
Dolnych, który udzielił informacji o bieżącym funkcjonowaniu placówki. 
Pan Dyrektor udzielił informacji m.in. nt. liczby łóżek, pacjentów, liczby poradni, 
liczby urodzonych dzieci oraz udzielonych porad. 
 
Ad.6. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 
2014, 

 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej. (Zał. Nr 3) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.   



 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 

  
•  w sprawie zaciągania  zobowiązań w zakresie podejmowanych 
inwestycji owartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej 
na 2014 rok, 
 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 
 

Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej. (Zał. Nr 3) – opinia pozytywna. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych 
inwestycji o wartości przekraczającej kwoty  ustalone w uchwale 
budżetowej na 2014 rok, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej. (Zał. Nr 3) – opinia pozytywna. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych. 
 

• w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 
 
Projekt uchwały  omówiła Pani Janina Sokołowska. 
 
Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk  
–. (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 



Kolejno głos zabrał Burmistrz Pan Henryk Sułuja, który poinformował, że podczas 
swoich wypowiedzi stara się uważać na słowa i na zebraniu wiejskim we wsi 
Brelików-Leszczowate nikogo nie obraził. 
 

• W sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Zdzisława Rybicka. 
 
Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawiła Pan 
Andrzej Steciuk – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• W sprawie ustalenia zasad odpłatności  za świadczenia udzielane przez 
przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez gminę Ustrzyki 
Dolne w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Zdzisława Rybicka. 
 
Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawiła Pan 
Andrzej Steciuk – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego . (Zał. Nr 6) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 



 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego . (Zał. Nr 6) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• W sprawie sprostowania oczywistej omyłki zaistniałej  w Uchwale Nr 
XXXI/221/05 rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2005 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego . (Zał. Nr 6) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

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



Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego . (Zał. Nr 6) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• W sprawie przekazania darów zaprzyjaźnionemu Rejonowi 
Starosamborskiemu, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 13 radnych 
(jednogłośnie). 
 
Ad. 7.Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Głos w tym punkcie zabrał radny Pan Bogdan Ferenc, który zapytał o możliwość 
zwrócenia się do GDDKiA w sprawie postawienia znaku przy moście  w Ustrzykach 
Dolnych informującym, że w miejscu tym płynie rzeka. 
 
Radny zwrócił się z prośbą, aby ustawić znaki ograniczenia prędkości, oraz znak 
informujący o przechodzących przez ulicę dzieci przy ul. Naftowej. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w planach GDDKiA jest przebudowa 
mostów na trasie do granicy Państwa, jednak pismo z taką prośbą do Generalnej 
Dyrekcji napiszemy.  
 
Burmistrz poinformował również, że jeżeli chodzi o postawienie znaków przy ul. 
Naftowej zrobiony jest plan organizacji ruchu, w związku z powyższym brak znaków 
w tym miejscu może wynikać z zaleceń fachowców, niemniej jednak Burmistrz 
stwierdził, że należy jeszcze to sprawdzić. 
 
Kolejno głos zabrał radny Pan Marceli  Kuca, który zapytał o analizę funkcjonowania 
nowych zasad odbioru gospodarki odpadami stałymi, tzn. kosztów, dochodów i czy 
nie ma możliwości obniżenia  kosztów odbioru odpadów od mieszkańców gminy. 
 



W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że na ten moment mamy większe 
wpływy niż wydatki związane z gospodarką odpadami, jednak zmiana tej kwoty o np. 
50 gr nie jest dla mieszkańca istotna, ponadto wszystkie osoby musiałyby składać 
deklaracje raz jeszcze. Ponadto z tej kwoty prawdopodobnie będą finansowane 
również inwestycje związane z gospodarką odpadami. 
 
Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który zwrócił uwagę na problem nieporządku 
w okolicach rzeki Strwiąż w Rynku w mieście. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że problem ten jest znany i z pewnością 
skierujemy tam pracowników  w ramach robót publicznych w celu uporządkowania 
tego miejsca. Nieporządek ten wynika z częstego wyrzucania śmieci przez 
użytkowników „Zielonego Rynku”. 
 
Ad.8. Sprawy różne 
 
W punkcie tym Pan Burmistrz przedstawił odpowiedzi na zapytania radnego Pana 
Marcelego Kucy na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2014 r. 
 
Zapytania oraz odpowiedzi Pana Burmistrza stanowią załącznik nr. 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 11.30 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej 
 
 
 
 


