
    Protokół Nr XLVIII/2014     

z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 30 września 2014 r. 

 

 

W związku ze śmiercią Radnego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Pana 

Zdzisława Rudzińskiego, Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie  

i minutę ciszy. 

 

Ad.1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej. 

 

Kolejno Przewodniczący 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, Panią 

Bogusławę Osiadacz – Kierownik Zarządu Zlewni Sany z/s  

w Przemyślu, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli służb 

mundurowych,  oraz zaproszonych gości. 

 

Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 12-stu radnych, wobec czego 

obrady sesji są prawomocne. Lista stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Nieobecni: Pan Robert Kocioła, Pan Arkadiusz Lupa. 

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.   

 

W związku z obecnością na Sesji Kierownik Zarządu Zlewni Sanu w Przemyślu, Pani 

Bogusławy Osiadacz, Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku obrad, 

i zamianę punktu 5 z punktem 4. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad 

XLVIII Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

(jednogłośnie). 

 

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

 

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

przyjęty. 

 

Ad. 5. Informacja Pani Bogusławy Osiadacz, Kierownika zarządu Zlewni Sanu 

 z siedzibą w Przemyślu, dotycząca uwarunkowań prawnych związanych  

z robotami utrzymaniowymi na rzekach i potokach pozostających  

w administrowaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Pani Bogusława Osiadacz Dyrektor Zarządu Zleni Sanu w Przemyślu udzieliła 

informacji m.in. nt. aspektów prawnych dotyczących usuwania szkód powodziowych, 



oraz związane z tym zagadnienia formalno-prawne Przedstawiła także kwestię 

bieżącego utrzymania brzegów i koryt rzek. Ponadto odpowiadała na zadawane 

pytania. 

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Radny Pan Bogdan Ferenc, który zapytał jakie 

prace będą wykonywane na rzece Jasionka. Ponadto Radny zwrócił uwagę na problem 

zanieczyszczenia koryta rzeki w pobliżu szpitala w Ustrzykach Dolnych, co utrudnia 

jej swobodne przepływanie. 

 

W odpowiedzi Pani Kierownik odpowiedziała, że na naszym terenie działa brygada 

robocza, która wyposażona jest w odpowiedni sprzęt służący do odkrzaczania  

i oczyszczania brzegów rzek. Ponadto poinformowała, że dopiero teraz rozpoczął się 

sezon odkrzaczania, gdyż przed 15 września RZGW nie wydaje zezwoleń na prace 

tego typu. Pani Bogusława Osiadacz zwróciła jednak uwagę na problem 

nieuporządkowanych brzegów rzek bardzo często  znajdujących się na gruntach 

prywatnych, co utrudnia prace porządkowe. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Władysław Nosal, który poinformował, że dwa razy 

było wystosowane pismo w związku z potrzebą uporządkowania potoku płynącego  

w Bandrowie Narodowym, który przy intensywnych ulewach podmywa prywatne 

posesje. 

 

W odpowiedzi Pani Kierownik zwróciła uwagę na lata poprzednie, gdzie dopuszczono 

do betonowania brzegów i koryt rzek, co blokuje swobodny przepływ wody  

i doprowadziło do degradacji środowiska. Kolejna przeszkodą jest czas trwania 

wszelkich procedur potrzebnych do podjęcia odpowiednich kroków zmierzający do 

uporządkowania rzeki po powodzi. Pani Kierownik stwierdziła jednak, że może  

z czasem będą na to przeznaczone większe środki finansowe co przyspieszy i usprawni  

niektóre procedury. 

 

Głos zabrała Pani Leokadia Bis, która zapytała jakie dokładnie prace są wykonywane 

w Krościenku przy szkole i domach, które ucierpiały w skutek tegorocznej powodzi. 

 

Pani Bogusława Osiadacz poinformowała, że na Stebniku są w tym momencie dwa 

place budów. Będzie również wykonywane ujście rzeki, ułożenie kamienia, oraz 

rozkruszona zostanie płyta betonowa, która utrudnia swobodny przepływ rzeki. 

Ponadto Pani Kierownik zapytała czy są osoby bezrobotne lub na pracach 

interwencyjnych chętne do pomocy, ponieważ współpraca w tym zakresie jest 

możliwa, przyspieszy to również porządkowanie terenu po powodzi. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Henryk Tymejczyk, który zwrócił uwagę, że wiele 

mostów i przepustów jest zbudowana z betonu. Dlatego też zapytał dlaczego Pani 

Kierownik twierdzi, że beton w rzekach jest tak szkodliwy. 

 

W odpowiedzi Pani Kierownik poinformowała, że mosty czy przepusty muszą stać na 

podstawach betonowych, trudno żeby były zbudowane na innych konstrukcjach. Pani 



Kierownik wyjaśniła, że we wcześniejszej wypowiedzi chodziło jej o beton znajdujący 

się na dnie rzek i w jej korytach. Stanowi to problem ze względu na brak filtracji  

i utrudniony odpływ rzeki. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który poinformował, że wielokrotnie 

podejmował interwencje w Jureczkowej czy Wojtkowej, związane z uregulowaniem 

nurtu rzeki, czy też z usuwaniem skarp popowodziowych, jednak zazwyczaj spotyka 

się z odpowiedzią, że obowiązek ten należy do  gminy. Radny zapytał także czy  

w dolinie rzeki Wiar jest pomysł na usunięcie drzew powalonych w skutek 

tegorocznych powodzi, które stanowią zagrożenie.  

 

W odpowiedzi Pani Kierownik poinformowała, że wycinanie drzew i zakrzaczeń jest 

zadaniem Zarządu Zlewni Sanu, jeżeli przyłączą się do tego mieszkańcy, będzie to 

następowało szybciej.  

 

Radny poinformował, że chodzi o drzewa, które są przewrócone w poprzek rzeki Wiar 

i są ona potencjalnym zagrożeniem. Jeżeli zaś chodzi o interwencję w Wojtkowej 

chodziło o posesję Nr 66, gdzie znajduje się zjazd z drogi wojewódzkiej  na drogę 

gminną i w wyniku majowej powodzi zrobiła się skarpa. 

 

W odpowiedzi Pani Kierownik poinformowała, że właściciele tej posesji wybudowali 

most w tym miejscu nielegalnie, korzystając z gruntów należących do skarbu państwa. 

W związku z powyższym nie możemy nagle potraktować tej sprawy priorytetowo. 

 

Radny sprostował, że chodzi mu konkretnie  o połączenie zjazdu z drogi wojewódzkiej 

do drogi gminnej.  

  

Pani Bogusława Osiadacz poinformowała, że dojazdy nie są zadaniem RZGW. 

Ponadto Pani Kierownik  poinformowała, że są instytucja państwową i muszą działać 

w granicach obowiązującego prawa, jednak wspólne działania są możliwe. 

 

Kolejno Burmistrz Pan Henryk Sułuja wraz z Przewodniczącym Rady w ramach 

podziękowania wręczyli upominki członkom zespołu TEN TON za występ podczas V 

Gali Konkursu „Jestem Szefową”. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 

 

Sprawozdanie Burmistrza przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy 

(Zał. Nr 3).  

 

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

 

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 

 



Projekt uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Pan 

Julian Czarnecki. 

 

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

(jednogłośnie). 

  

  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 4) – opinia pozytywna. 

 

Pan Marceli Kuca zapytał na jakie drogi przeznaczona jest  kwota 30 000 zł. 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który poinformował, że m.in. na drogę  

w Jureczkowej, na usunięcie powstałej wyrwy na jednym z przejazdów. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

(jednogłośnie). 

 

 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2015, 

 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych. 

 

Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 

Budżetowej. (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). 

 

 w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych aby przedstawiali kandydatów do pracy  

w komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych, oraz komisji ds. Rodziny, Opieki 

Społecznej i Spraw Mieszkaniowych. 

 



Pan Stanisław Leszega, jako kandydata do pracy w Komisji ds. Budżetu wslazał Pana 

Juliana Czarneckiego. 

 

Kolejno do pracy w Komisji ds. Rodziny, Pan Julian Czarnecki zgłosił kandydaturę 

Pani Leokadii Bis. 

 

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady przedstawił projekt 

uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych 13 radnych. 

 

 W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/5/10 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych w sprawie powołania Przewodniczących komisji 

stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 

 

Przewodniczący Rady zachęcił, aby Radni zgłaszali kandydatów do pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych. 

 

Kolejno Pan Marceli Kuca zgłosił Kandydaturę Pana Zdzisława Kuźniara. 

 

Pan Zdzisław Kuźniar nie wyraził zgody i wskazał Panią Leokadię Bis. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, obecnych 13 radnych.  

 

 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu  

w Ustrzykach Dolnych, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

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

(jednogłośnie). 

 

 W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Sięgamy wyżej” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie 



szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości  usług edukacyjnych, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 

 

Opinię Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kulury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych (Zał. Nr 5). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

(jednogłośnie). 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie środków rzeczowych 

dotyczących realizacji projektu pn. „Sięgamy wyżej” dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działanie:9.1Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

(jednogłośnie). 

 

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Krościenko 3”, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek – Kierownik 

Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. 

 

Opinię Komisji  Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – ( Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

(jednogłośnie). 

 



 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2014 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały szeroko omówił i przedstawił w formie prezentacji multimedialnej 

Burmistrz Pan Henryk Sułuja, 

 

Opinię Komisji  Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – ( Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

(jednogłośnie). 

 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Teleśnica -1/2014”, terenu 

położonego w Gminie Ustrzyki Dolne, 

 

Opinię Komisji  Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – ( Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

(jednogłośnie). 

 

 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Ustrzykach Dolnych, 

 

Projekt uchwały omówiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 

 

Opinię Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych (Zał. Nr 5). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

(jednogłośnie). 

 

 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 



 

Projekt uchwał przedstawiła Pani Grażyna Lechowicz – Kierownik MGOPS  

w Ustrzykach Dolnych. 

 

Głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który zapytał jaka jest to cena w skali roku. 

 

W odpowiedzi Pani Kierownik poinformowała, że  dzieci, które są zgłaszane przez 

Dyrektorów szkół nie mogą przekroczyć 20%  liczby dzieci z poprzedniego miesiąca, 

które są dożywiane na terenie gminy.  

 

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 Pan Stanisław Leszega, który wystąpił z propozycją 

przeanalizowania kwestii, czy woda płynąca na terenie gminy, nie powinna być 

zarządzana przez jednostkę gminną. 

 

Kolejno Radny poruszył kwestę autobusu, który zatrzymuje się na remontowanej 

zatoczce autobusowej przy ul. 1 Maja. Radny zaproponował, aby biletowanie  

odbywało się kawałek dalej ze względów bezpieczeństwa oraz uniknięcia korków.   

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jeszcze chwile i zatoczka autobusowa 

zostanie skończona, czekaliśmy na nią długo, w końcu jednak inwestycja ta doszła do 

skutku. Nie jest to jednak tylko przebudowa zatoczki a także remont chodnika   

i przełożenie kabli energetycznych. 

 

Głos zabrała Pani Leokadia Bis, która poruszyła problem kładki w Brzegach Dolnych 

zniszczonej w skutek tegorocznej powodzi. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że do tej pory nie było żadnej ewidencji 

kładki w tym miejscu w Brzegach Dolnych. Jednak niedawno rozpoczęły się 

odpowiednie procedury zmierzające do jej budowy. Przejście w tym miejscu 

chcielibyśmy uruchomić, jednak na pewno nie w tym roku. 

 

Głos zabrał również Pan Bogdan Ferenc, który zapytał o kwestię czyszczenia koryta 

rzeki Strwiąż, głośną sprawę wycinki drzew w Ustrzykach Dolnych. Ponadto zapytał  

o dokładną nazwę Parku „Pod Dębami”, bo poinformował, że spotkał się już różnymi 

nazwami tej inwestycji. 



 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że nazwa całego projektu który 

realizowaliśmy jest bardzo długa, jednak ogólnie inwestycja w dalszym ciągu nosi 

nazwę  Park „Pod Dębami. W kwestii czyszczenia rzeki  Pan Burmistrz poinformował, 

że raz na jakiś czas dokonujemy jej czyszczenia z pomocą osób pracujących na 

robotach publicznych i znajdujemy tam m.in. opony, stare lodówki i inne rzeczy. 

Burmistrz poinformował również, że jesteśmy przeciwni wejścia w życie nowego 

projektu ustawy o ochronie przyrody, ponieważ gdyby weszła w życie, będziemy mieli 

bardzo ograniczone możliwości jeżeli chodzi o kwestię środowiska na naszym terenie. 

W sprawie wycinki  drzew, znajdowały się one na gruntach prywatnych zakupionych 

przez firmę „Biedronka”.  Burmistrz poinformował również, że wycięte drzewa 

znajdowały się w pasie drogowym i stanowił zagrożenie podczas burzy. Dęby 

natomiast nie są drzewami chronionymi i nie były pod opieką konserwatora przyrody. 

Na dzień dzisiejszy sprawa ta znajduje się w prokuraturze i jest nadal w toku. 

 

Ad.8. Sprawy różne 

 

Nie było. 

 

Ad.9. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie obrad: 13.00. 

Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 

Sporządziła: Agnieszka Madej. 

 

 

 
 


