
Protokół Nr XII/2015 

z XII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 19 października 2015 r. 

 

Ad.1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza 

Romowicza, Zastępcę Burmistrza Panią Ewę Sudoł, Skarbnika Panią Ewę 

Kaczmaryk-Elmerych, Sekretarza Panią Janinę Sokołowską, wszystkich radnych, 

sołtysów,  kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli służb 

mundurowych, Wicestarostę Panią Katarzynę Sekułę, oraz zaproszonych gości. 

 
Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec powyższego nasze obrady są 
prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
W punkcie tym głos zabrał Burmistrz, który zawnioskował o zmianę w porządku 
obrad w sposób następujący: 

1. Po pkt. 5 Wręczenie nagród Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, wstawić pkt. Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne za rok szkolny 2014-2015. 

2. Wykreślenie dwóch uchwał z porządku obrad dzisiejszej sesji: w sprawie 
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów dla uczniów i studentów, oraz w sprawie szczegółowych zasad, 
trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości  
okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe, 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza: 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 
Kolejno Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XII Sesji Rady 
Miejskiej: 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XI sesji został przyjęty. 
 
 
 
 



Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 

Sprawozdanie za okres międzysesyjny oraz sprawozdania z wydanych zarządzeń 

przedstawił Burmistrz Pan Bartosz Romowicz. Załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Na koniec przedstawił krótką informację nt. oświadczeń majątkowych za 2014 rok. 

 
Ad.5. Wręczenie nagród Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów szkół z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej.  

 

Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczył nauczycielom i dyrektorom 

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdecznie gratulując i życząc dalszych 

sukcesów. 

 

Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne 
za rok szkolny 2014-2015. 
 

Informację nt. stanu realizacji zadań oświatowych za 2014-2015 rok przedstawił Pan 

Zygmunt Krasowski – Kierownik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim  

w Ustrzykach Dolnych – Załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 7. Prezentacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w sprawie koncepcji 

modernizacji lub budowy nowego źródła ciepła PEC Sp. z o.o. w Ustrzykach 

Dolnych. 

 

Prezentację przedstawił i szeroko omówił Pan Wiesław Jasiński – Prezes PEC  

w Ustrzykach Dolnych, koncepcję wszyscy radni otrzymali we wcześniejszym 

terminie. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że poprosił spółkę PEC w ramach swoich środków  

o przygotowanie koncepcji modernizacji lub budowy nowego źródła ciepła, żeby być 

gotowym na ewentualne pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel. 

 

Głos w tym punkcie zabrał Pan Andrzej Steciuk, który zapytał ile czasu mamy na 

realizację tego przedsięwzięcia. 

 

W odpowiedzi Pan Wiesław Jasiński poinformował, że Ustawa o odnawialnych 

źródłach energii obowiązuje od 1 kwietnia b.r. do tego czasu wpłynęło do nas kilka 

ofert zewnętrznych i kilka firm chciałoby na naszym terenie wykonać swoją instalację 

i „sprzedawać ciepło”. Rada Nadzorcza sugeruje abyśmy przystąpili do 

samodzielnego opracowania koncepcji. Termin nie jest wskazany bardzo dokładnie, 

jednak nie należałoby też tego przedłużać. 

 



Kolejno głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz który zapytał o możliwość spalania 

śmieci w systemie wysoko i nisko temperaturowym, oraz czy rada nadzorcza posiada 

inwentaryzację wszystkich producentów ciepła na terenie miasta, a także czy była 

rozważana możliwość  „zintegrowanego systemu ogrzewania miasta”. Radny zapytał 

również o konsekwencję nie wdrożenia systemu energii odnawialnej i czy jednym ze 

sprzedających tzw. Zielonych certyfikatów może być np. Hotel Arłamów. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że gmina nie rozpatruje budowy spalarni 

śmieci, ponieważ jest ich u nas za mało w związku z czym nie będzie dofinansowań 

takich inwestycji. Ponadto Burmistrz poinformował, że taka spalarnia wybudowana 

będzie w Rzeszowie. 

 

Kolejno w odpowiedzi na zapytania radnego Pan Wiesław Jasiński poinformował, że 

na terenie miasta jest kotłownia w „Domu Harcerza” ewentualnie piec węglowy, który 

jest w restauracji „Bieszczadzka”. Jeżeli chodzi o lokalną kotłownię to w Ustrzykach 

takowej nie ma z wyłączeniem domów prywatnych. 

 
 Ad. 8. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2015 

rok, 

 

Projekt uchwał przedstawiła Pani Ewa-Kaczmary-Elmerych – Skarbnik Gminy. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna – Zał. Nr 4.  

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego, 

 

Projekt uchwał przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 



 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego na 

realizację zadania publicznego, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa-Kaczmary-Elmerych – Skarbnik Gminy. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych (skarga  

P. Katarzyny Konik), 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. 

 

Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej przedstawił Pan 

Władysław Tarnawski– skarga bezzasadna – opinia stanowi uzasadnienie do 

projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych (skarga  

P. Antoniego Wojnarowicza), 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. 

 

Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej przedstawił Pan 

Władysław Tarnawski– skarga bezzasadna – skarga bezzasadna – opinia stanowi 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych (skarga 

Stowarzyszenia Czyste Ustrzyki Dolne), 



 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. 

 

Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej przedstawił Pan 

Władysław Tarnawski– opinia pozytywna – skarga bezzasadna – opinia stanowi 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych (skarga  

P. Zdzisława Rabieja), 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. 

 

Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej przedstawił Pan 

Władysław Tarnawski– opinia pozytywna – skarga bezzasadna – opinia stanowi 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych 

 

 w sprawie podpisania przez Gminę Ustrzyki Dolne umowy 

partnerskiej o współpracy z miastem Héviz, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie podpisania przez Gminę Ustrzyki Dolne umowy 

partnerskiej o współpracy z miastem Sokółka, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 



Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie podpisania przez Gminę Ustrzyki Dolne umowy 

partnerskiej o współpracy z miastem Wojnicz, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki 

Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby radni zgłaszali kandydatury. 

 

Pan Arkadiusz Lupa zgłosił kandydaturę Pana Bogusława Pleskacza – kandydat 

wyraził zgodę. 

 

Pan Bogdan Ferenc zgłosił kandydaturę Pana Marka Dziwisza. – kandydat wyraził 

zgodę. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie listę zgłoszonych kandydatów: 

 

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

głosowania – 14 radnych. 

 

Zgłoszeni kandydaci nie brali udziału w głosowaniu. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 



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

głosowania – 14 radnych. 

 

Zgłoszeni kandydaci nie brali udziału w głosowaniu. 

 

 w sprawie podziału miejskiej instytucji kultury – Ustrzyckiego Domu 

Kultury w Ustrzykach Dolnych poprzez wyłączenie z jego struktury 

Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach 

Dolnych oraz utworzenia na jego podstawie gminnej jednostki 

budżetowej: Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji  

w Ustrzykach Dolnych oraz nadania mu statutu, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy 

Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej na terenie Ustjanowej 

Górnej, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Zał. Nr 5 

– opinia pozytywna. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/329/06 rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.  

 



Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Zał. Nr 5  

– opinia pozytywna. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2020,  

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Socha-Kotula – Kierownik Wydziału 

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Salę opuścił Pan Bogusław Pleskacz – obecnych 13 radnych. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 13 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „CMENTARZ W 

ROPIENCE”, terenu położonego w miejscowości Ropienka, Gmina 

Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek – Kierownik 

Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. 

 

Do obrad dołączył Pan Bogusław Pleskacz – obecnych 14 radnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Zał. Nr 5 

– opinia pozytywna. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 



 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek 

opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Zał. Nr 5  

– opinia pozytywna. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 

 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również 

trybu ich pobierania, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Lechowicz – Kierownik Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał Pan Marek Dziwisz, który poinformował, ze już w tej chwili jest utrudniony 

dojazd w okolicy Rynku, a sytuacja ta nie poprawi się gdy wprowadzony zostanie 

ruch jednokierunkowy. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że sprawa została skonsultowana  

z pracownikami Urzędu i wprowadzone zostanie takie rozwiązanie, aby dojazd do 

Rynku był możliwy. 

 

Głos zabrał radny Pan Bogusław Plekacz, który złożył dwa wnioski: 

1. w sprawie utworzenia budżetu dla Młodzieżowej Rady Gminy – wniosek 

stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 



2. W sprawie rozdzielenia sezonu turystycznego w Ustrzykach Dolnych na 

wysoki i niski  – wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

W kwestii utworzenia budżetu dla Młodzieżowej Rady Gminy w odpowiedzi Pan 

Burmistrz poinformował, że Młodzieżowa Rada Gminy nie może decydować  

o finansach ani dysponować budżetem. Mają jednak prawo do konsultowania  

i opiniowania różnych inicjatyw i z pewnością z tych kompetencji Młodzieżowej Rady 

będziemy korzystać. 

 

W kwestii drugiego wniosku można go poruszyć na spotkaniach branży turystycznej. 

 

W odpowiedzi Pan Bogdan Ferenc poinformował, że jako Rada nie możemy 

oczekiwać od przedsiębiorców, że wydłużą oni czas swojej pracy, odpowiedź w tej 

sprawie otrzyma Pan na piśmie. 

 

Ad. 7. Sprawy różne. 

 

Głos zabrał Pan Burmistrz, który zaprosił wszystkich radnych na spotkanie 

Społecznej Rady Doradców, w dniu 29 października 2015 r. podczas której 

omawiana będzie Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015-2025. Ponadto poprosił, 

aby nad Strategią pochyliły się w szczególności Komisja ds. Budżetu i Inicjatyw 

Gospodarczych, oraz Komisja ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego 

 i Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Głos zabrał Pan Dariusz Wojciechowski Prezes stowarzyszenia Czyste Ustrzyki 

Dolne który poinformował, ze 10 października 2015 roku odbyło się spotkanie 

podczas którego omawiana była sprawa budowy kompostowni w naszej gminie. 

Pomimo zaproszenia nie przybyli Pan Burmistrz, Pani Ewa Sudoł – Zastępca 

Burmistrza, oraz radni Rady Miejskiej. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że dwa razy w tygodniu pełni dyżur 

podczas którego przyjmuje zainteresowane strony. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

Zakończenie obrad 13;30. 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 


