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

z dnia 10 lipca 2014 r. 
 

 
 Obecnych 8 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, Burmistrza Pana Henryka Sułuję, Panią Ewę Kaczmark-Elmerych – 
Skarbnika Gminy, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli służb 
mundurowych,  oraz zaproszonych gości. 
 
Kolejno Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 8 radnych, wobec czego 
obrady sesji są prawomocne. 
 
Nieobecni: Pan Robert Kocioła, Pan Marceli Kuca, Pan Zdzisław Kuźniar, Pan 
Władysław Nosal, Pan Zdzisław Rudziński, Pan Andrzej Steciuk, Pan Henryk 
Tymejczyk. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek XLVI Sesji Rady 
Miejskiej.  
  
 Głosowanie:  za – 8, obecnych – 8 radnych. (jednogłośnie). 
 
 Porządek obrad XLVI sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu wobec czego protokół z XLV Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie Burmistrza przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy 
Ustrzyki Dolne (Zał. Nr 2).  
 
Do obrad sesji dołączył Pan Andrzej Steciuk – obecnych 9 radnych. 
 
Kolejno głos zabrał Pan Iwan Hris – Burmistrz Starego Sambora na Ukrainie, który  
w związku z trudną sytuacją na Ukrainie podziękował za udzieloną pomoc materialną 
w postaci darów przekazanych z Fundacji Holenderskiej, oraz wsparcie w tych 
ciężkich chwilach. 



 
 
Ad. 5. Informacja Burmistrza nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Ustrzyki 
Dolne. 
 
Głos w tym punkcie zabrał Burmistrz Pan Henryk Sułuja, który przedstawił i szeroko 
omówił sytuację dotyczącą oświaty w gminie Ustrzyki Dolne w latach 2013/2014  
i w przyszłej perspektywie 2014/2015 w tym m.in.: dane dotyczące organizacji szkół 
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, oraz liczbę uczniów w latach 2013/2014, 
oraz 2014/2015. Pan Burmistrz przedstawił również wyniki egzaminów na poziomie 
gimnazjów i szkół podstawowych z przedmiotów takich jak matematyka, j.polski, 
historia, wiedza o społeczeństwie oraz przedmioty przyrodnicze. Ponadto Burmistrz 
poinformował, że okres wakacyjny to w naszej gminie okres licznych remontów  
i inwestycji w placówkach oświatowych. 
 
W trakcie sprawozdania do obrad sesji dołączył Pan Henryk Tymejczyk – obecnych 
10 radnych. 
 
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 – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 10 radnych 
(jednogłośnie). 

  
•  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej. (Zał. Nr 3) – opinia pozytywna. 
 
Do obrad sesji dołączył radny Pan Władysław Nosal - obecnych 11 radnych. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

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



 
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieszczadzkiego 

na realizację zadania publicznego, 
 
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 – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 11 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonego na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne, 
 

Projekt uchwały  omówiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji i 
Gospodarki Gruntami. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 11 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonego na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne, 
 

Projekt uchwały  omówiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji i 
Gospodarki Gruntami. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 11 radnych 
(jednogłośnie). 



 
 

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

 
Projekt uchwały  omówiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Gruntami. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 11 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• W sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z kaplicy na cmentarzu 
komunalnym w Brzegach Dolnych”, 

 
Projekty dwóch kolejnych uchwał omówił Pan Burmistrz. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 11 radnych 
(jednogłośnie). 
 

• W sprawie ustalenia „Regulaminu Porządkowego Cmentarzy 
Komunalnych w Ustrzykach Dolnych i w Brzegach Dolnych”, 

 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 11 radnych 
(jednogłośnie). 



 
 
Ad. 7 Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Głos w tym punkcie zabrał Radny Pan Bogdan Ferenc, który zapytał o wyniki rozmów 
dotyczących skutków powodzi, która była w naszej gminie w maju b.r. głównie 
o odkrzaczanie brzegów rzek i zabezpieczenie terenu zalewowego przed ponownymi 
powodziami. 
 
Radny zapytał także o kwestię bezpieczeństwa ruchu pieszego na ulicy Naftowej  
w Ustrzykach Dolnych, oraz o postawienie znaku przy mostach w naszym mieście  
z nazwą rzeki. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w kwestii szkód spowodowanych 
powodzią, sprawy te są realizowane na bieżąco. Zostały także uruchomione procedury 
związane z pomocą kilku najbardziej poszkodowanym w tej powodzi rodzinom, 
natomiast tereny rzeczne są w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Przemyślu i działania tych służb są niezależne, a w związku z tym, że część terenów 
jest objętych „Naturą 2000” w chwili obecnej nie mamy zgody na prace przy rzekach 
czy tez pobór żwiru. 
 
W kwestii postawienia znaków przy ul. Naftowej odbyły się oględziny w tej sprawie, 
jednak aby postawić taki znak, należy mieć m.in. opinię policji, w związku z czym Pan 
Burmistrz poprosił obecnego na sesji Komendanta Powiatowego Policji  
w Ustrzykach Dolnych aby ulica ta była przedmiotem częstszych kontroli. 
 
W sprawie oznakowania rzek przy mostach w Ustrzykach Dolnych, Pan Burmistrz 
poinformował, że spotkał się z przedstawicielem GDDKiA, podczas tego spotkania 
podejmowane były różne decyzje m.in. oznakowanie rzek w tych miejscach. 
 
Ad.8. Sprawy różne 
 
Głos w tym punkcie zabrał Pan Mołodyński, mieszkaniec Ustrzyk Dolnych, na stałe 
mieszkający we Francji który przedstawił swoje propozycje nt. zapobiegania  
w przyszłości powodziom w naszej gminie, m.in. utworzenie zalewu na rzece 
Jasionce, oraz wykorzystanie starego basenu otwartego w Ustrzykach jako zbiornika 
przeciwpowodziowego tak jak to było w latach ubiegłych. 
 
Kolejno Pan Mołodyński zaproponował, aby w Szkole Podstawowej w Krościenku 
uczono języka Ukraińskiego, ponieważ znajduje się bardzo blisko wschodniej granicy. 



 
W kwestii cmentarza w Ustrzykach Dolnych Pan Mołodyński zgłosił problem 
niszczejących starych grobów, którymi nikt się nie zajmuje. 
 
Kolejno, w sprawie cmentarza w Brzegach Dolnych Pan Mołodyński zaproponował 
przeprojektowanie go z powodu braku miejsca na rodzinne grobowce. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że koncepcja utworzenia zalewu na rzece 
Jasionce powstała już dawno, jednak generowałoby to milionowe koszty, a na dzień 
dzisiejszy nie ma środków unijnych z przeznaczeniem na taki cel. Ponadto rzeka ta 
znajduje się w obszarze „Natury 2000” i podlega ochronie. Burmistrz poinformował 
także iż, nie przypomina sobie, żeby basen w Ustrzykach kiedykolwiek służył jako 
zbiornik zbierający wodę powodziową. 
 
W kwestii Szkoły Podstawowej w Krościenku Pan Burmistrz poinformował, że szkołę 
może prowadzić również osoba fizyczna lub tez stowarzyszenie. Poinformował 
również, że nie zostały zakończone jeszcze rozmowy nt. ewentualnego wykorzystania 
budynku tej szkoły jako schronienia dla uchodźców. 
 
Kolejno Pan Burmistrz poinformował, że projekt cmentarza w Brzegach Dolnych 
wykonywali profesjonaliści w związku  z czym przeprojektowanie go wiązałoby się  
z ogromnymi kosztami. 
 
Ad.9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 12.10. 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 
 
 
 


