
    Protokół Nr XLVII/2014     

z XLVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 22 sierpnia 2014 r. 

 

 

 Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.1. Otwarcie XLVII 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, Panią Janinę Sokołowską 

Sekretarza Gminy, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli służb 

mundurowych,  oraz zaproszonych gości. 

 

Kolejno stwierdził, że na sali obecnych jest 12-stu radnych, wobec czego obrady sesji 

są prawomocne. 

 

Nieobecni: Pan Robert Kocioła, Pan Zdzisław Kuźniar, Pan Zdzisław Rudziński. 

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Głos w tym punkcie zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który złożył wniosek  

o uzupełnienie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej o podjęcie uchwały  

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Skarg i Wniosków Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych kontroli wydatków środków finansowych ujętych w planie 

budżetu na 2013 rok, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Wniosek Radnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

W odpowiedzi Burmistrz Pan Henryk Sułuja poinformował, że w tym temacie 

udzielano już odpowiedzi powołanym do tego instancjom. Burmistrz poinformował 

również, że praca Komisji z pewnością nie da Radnemu pełnej odpowiedzi na 

poruszane przez niego kwestie, w związku z czym zaproponował, aby w tej sprawie 

złożył doniesienie do Prokuratury. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem do Radcy Prawnego, czy 

zlecenie Komisji Rewizyjnej wykonania kontroli wydatków działalności Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, musi nastąpić poprzez podjęcie 

w tej sprawie uchwały Rady. 

 

Pan Maciej Flankowski Radca Prawny poinformował, że Rada może wprowadzić 

zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, 

natomiast do zlecenia komisji wykonania pewnej czynności nie jest potrzebna 

uchwała.  

 



Następnie Przewodniczący Rady ogłosił, że wniosek Radnego Pana Marcelego Kucy 

został przyjęty i Rada się nad nim pochyli. 

 

Kolejno Pan Marceli Kuca poinformował, że zgodnie z Regulaminem Komisji 

Rewizyjnej tylko Rada może zlecić komisji Rewizyjnej dodatkowe zadania. Ponadto, 

Radny stwierdził, ze poruszane przez niego kwestie nie były przedmiotem badania 

żadnych służb, gdyż do tego jest powołana Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny 

Rady.  

 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że nie wie na jakiej postawie Radny twierdzi, 

że poruszane przez niego sprawy nie były przedmiotem badania odpowiednich służb. 

Poprosił również, aby Radny złożył na ręce Pana Przewodniczącego stosowny 

wniosek w tej sprawie. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Pana Marcelego Kucy pod 

głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 1, przeciw – 8, wstrzymujących się – 3,  - obecnych 12 

radnych. 

 

Wniosek złożony przez Radnego został odrzucony. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XLVII Sesji 

Rady Miejskiej: 

  

 Głosowanie:  za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych – 12 

radnych. 

 

 Porządek obrad XLVII sesji został przyjęty. 

 

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

 

Nikt nie wniósł uwag do protokołu wobec czego protokół z XLVI Sesji został przyjęty 

bez zmian. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z za okres międzysesyjny. 

 

Sprawozdanie Burmistrza przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy 

(Zał. Nr 3). Pani Sekretarz przypomniała również o obowiązku złożenia przez 

Radnych oświadczeń majątkowych na koniec kadencji Rady do dnia 21 września 2014 

roku. 

 

Ad. 5. Informacja dotycząca zakończenia inwestycji w parku „Pod Dębami”. 

 

W punkcie tym Burmistrz Pan Henryk Sułuja przedstawił informację dotyczącą 

inwestycji w Parku „Pod Dębami” w formie prezentacji multimedialnej, 



przedstawiając zdjęcia przed rozpoczęciem remontu oraz już po jego zakończeniu. 

Przy czym zaznaczył, że nie wszystkie prace zostały już zakończone. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Bogdan Ferenc, który zapytał o kwestię otwierania  

i zamykania Parku ze względu na nowy plac zabaw i inne znajdujące się w nim 

obiekty. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że będzie tam ochrona w okresie nocnym 

i wieczornym w związku z czym zamykanie placu nie będzie konieczne. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że  przy ul. 

Zielonej prowadzącej do Parku w pewnym momencie kończy się ścieżka, dlatego też  

zaproponował aby w szerszej perspektywie położyć w tym miejscu kostkę brukową, 

gdyż jest to dobre miejsca dla spacerujących. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że sprawa ta jest znana i w dalszej 

perspektywie z pewnością coś z tym miejscem zostanie zrobione. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który zapytał o koszt zatrudnienia 

agencji ochrony do czasu uruchomienia monitoringu. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy podpisaliśmy 

umowę z firmą ochroniarska na okres 2 miesięcy. Ponadto poinformował, że nie są to 

duże koszty ze względu na 94 procentowe dofinansowanie z PEFRON-u. 

 

Kolejno Pan Marceli Kuca stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że w przerwie wyliczy i poda pełną kwotę. 

 

Ad.6. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 

 

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 

2014, 

 

Projekty dwóch kolejnych uchwał przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – 

Elmerych. 

 

Głos zabrał Pan Bogdan Ferenc, który zapytał skąd w projekcie uchwały wzięła się 

kwota 80 000 zł. za odpady komunalne. 

 

Na pytanie Radnego szerokiej odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który zapytał o projekt uchwały 

dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego. Radny 

stwierdził, że często nie realizuje się własnych zadań, a dofinansowuje się Powiat, 



podczas gdy ten wydaje środki finansowe na oświetlenie drogi do prywatnego ośrodka 

w Arłamowie. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli chcemy dofinansować np. Straż 

Pożarną czy Policję musi to się odbyć za pośrednictwem budżetu Powiatu 

bieszczadzkiego. Ponadto Burmistrz zapewnił, że tego typu uchwały są przemyślane  

i w dalszej perspektywie dla nas również opłacalne. 

 

Kolejno Radny Pan Marceli Kuca stwierdził, że nie jest przeciwny udzielaniu pomocy 

jednak dofinansowując powiat, nie remontujemy własnych dróg będących często  

w „opłakanym” stanie.   

 

Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, w jaki sposób poszczególne jednostki 

dofinansują przedsięwzięcie, jakim jest zakup sprzętu wymienionego w uchwale, tj: 

Gmina Ustrzyki Dolne, jako największa jednostka wyda na ten cel 15 tys. zł., Powiat  - 

10 tys. zł.  Gmina Czarna – 5 tys., oraz Lutowiska – 5 tys. Środki te zostaną 

przeznaczone na zakup skomputeryzowanego stanowiska do badania powietrznych 

aparatów oddechowych i masek dla strażaków. Dzięki temu Gmina nie będzie ponosić 

kosztów legalizacji tych masek, ponieważ będzie się to odbywać w PSP  

w Ustrzykach Dolnych. 

 

Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 

Budżetowej. (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

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

(jednogłośnie). 

 

Kolejno Pan Burmistrz odpowiedział na pytanie zadane wcześniej przez Radnego Pana 

Marcelego Kucę w sprawie kosztu zatrudnienia agencji ochrony w Parku „Pod 

Dębami”. Burmistrz poinformował że jest to kwota 194 zł netto za miesiąc. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę. 

  

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Bieszczadzkiego 

na realizację zadania publicznego, 

 

Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 

Budżetowej. (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 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Sekretarz. 

 

Głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który stwierdził, że w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały znajduje się zapis „Prezydium Rady”. Radny stwierdził, że nigdzie  

w przepisach nie ma takiego organu, oraz że tylko Rada może podejmować tego typu 

decyzje. 

 

Kolejno Pan Przewodniczący poinformował, że faktem jest, iż nie istnieje taki organ 

jak „Prezydium” jest to jedynie nazwa spotkań w których uczestniczą 

Wiceprzewodniczący Rady, oraz Przewodniczący poszczególnych Komisji w celu 

omówienia pewnych spraw będących w gestii Rady. 

 

Kolejno Pan Burmistrz dodał, że „Prezydium” jest ciałem demokratycznym i służy 

omówieniu pewnych kwestii, które nie musza być poruszane na forum. Dzięki 

spotkaniom na „Prezydium Rady”  sala obrad podczas Sesji, nie jest miejscem kłótni. 

Ponadto Burmistrz zaznaczył, że Radni za udział w tych spotkaniach nie pobierają 

żadnego wynagrodzenia. 

 

Kolejno Radny Pan Marceli Kuca stwierdził, że sformułowanie „Prezydium Rady” 

funkcjonowało w poprzedniej ustawie o samorządzie terytorialnym, teraz jednak 

takiego sformułowania nie ma, w związku z czym nie powinno znajdować się ono  

w projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki poinformował, że ostatecznie i tak to 

Rada podejmuje wiążące decyzje a sformułowanie „Prezydium Rady” znajduje się  

w cudzysłowiu. 

 

Z wypowiedzią Przewodniczącego Rady zgodził się Radca Prawny, potwierdzając, że 

zapis „Prezydium Rady” znajduje się w cudzysłowiu i ostatecznie to Państwo Radni 

podejmują decyzje. 

 

Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego (Zał. Nr 5) – opinia pozytywna. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych 12 radnych  

 

 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały  omówiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 



 

Opinię Komisji przedstawił Pan Andrzej Steciuk – Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

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. 

 

Nie było. 

 

Ad.8. Sprawy różne 

 

Nie było. 

 

Ad.9. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie obrad: 12.30. 

Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 

Sporządziła: Agnieszka Madej. 

 

 

 
 


