
Protokół Nr XIV/2015 

z XIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 20 listopada 2015 r. 

 

Ad.1. Otwarcie XIV 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, 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.  
Nieobecny Pan Bogusław Pleskacz. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Pan Burmistrz zawnioskował o wprowadzenie do obrad sesji następujących 
projektów uchwał: 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych (skarga  

P. Tarnowskiego), 

 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz 

wysokości stypendiów dla uczniów i studentów, 

 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania  

i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla 

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, 

 w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 

(zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego do kwoty 80.000 zł.) 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza: 
 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XIV Sesji Rady 
Miejskiej: 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XII 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. 

 
Ad. 5. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.  

 

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 

2015, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik Gminy, do 

projektu krótko odniósł się również Pan Burmistrz. 

 

Radny Pan Czesław Urban zapytał o możliwość przegłosowania w pierwszej 

kolejności uchwał okołobudżetowych, natomiast w dalszej kolejności uchwały 

budżetowej. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że nie można głosować nad czymś, 

czego jeszcze nie ma w budżecie. W związku z powyższym uchwała budżetowa 

musi być podejmowana jako pierwsza. 

 

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna zał. 

Nr 3. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 

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

 

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna zał. 

Nr 3. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
 



 w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od 

nieruchomości, rolny, leśny, 

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

 

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna zał. 

Nr 3. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 

2016 rok, 

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

 

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna zał. 

Nr 3. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
 
 

  w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 

2015 rok (Budynek po SP Równia – winda i schody do kwoty 30.000 zł.), 

 

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

 

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna zał. 

Nr 3. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
 

 



  w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej 

(Cmentarz w Ropience do kwoty 10.000 zł.), 

 

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

 

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna zał. 

Nr 3. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
 

  w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 

2015 rok ( a) Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno-

ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji 

uzdatniania wody i magistrali wodociągowej do kwoty 190.000 zł. 

  b) Budowa systemu zaopatrywania w wodę w miejscowości Ropienka do 

kwoty 120.000 zł.) 

 

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

 

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna zał. 

Nr 3. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
 

 

  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Hejnowicz – Kierownik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

  W sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Ustrzyki 
Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 
 
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Arkadiusz Lupa  
– opinia pozytywna – Zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Ustrzyki Dolne na rok 2016, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 
 
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Arkadiusz Lupa  
– opinia pozytywna – Zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki 

Dolne nieruchomości położonej na terenie wsi Bandrów Gmina Ustrzyki 

Dolne, 

 
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 – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 



 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego, położonego we wsi Bandrów Gmina Ustrzyki Dolne, 

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 – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, będącej własnością 

Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Ustrzyki Dolne. 

 
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 – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 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. Tarnowskiego), 

 
Opinię Komisji przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk – skarga bezzasadna – zał. Nr 6. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 
 

 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 

oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów, 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 



 
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Arkadiusz Lupa  
– opinia pozytywna – Zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania  

i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych 

oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, 

 

Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Arkadiusz Lupa  
– opinia pozytywna – Zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 

2015 rok (zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego do kwoty 80.000 zł.) 

 

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna Zał. 

Nr 3. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za- 14, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0, obecnych podczas 
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 
 

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 

Głos w tym punkcie zabrał Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Steciuk, który 

zwrócił się z prośbą o przemyślenie kroków zmierzających do lepszej weryfikacji 

opłacania podatków, ponieważ pojawiają się sygnały, że niektórzy mieszkańcy mijają 

się z prawdą w deklaracjach podatkowych. 

 

Kolejna sprawa to wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców. Radny 

zaproponował dokładniejszą weryfikację sposobu opróżniania szamb od nowego 

roku. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że pracownicy Urzędu sukcesywnie 

weryfikują deklaracje podatkowe. Moglibyśmy ponadto  wspomóc powiat finansowo 



w celu dokonania  aktualizacji gruntów na terenie miasta, co byłoby pomocne w tej 

kwestii. 

 

Odnośnie gospodarki ściekowej, rozpoczęliśmy pewne kroki już rok temu. W tym 

momencie jest w toku kilka postępowań w tym zakresie, obszarami miasta będziemy 

te postępowania nadal prowadzić. 

 

Głos zabrał  Przewodniczący Rady który odczytał pismo Pani Elżbiety Granatowskiej 

Prezes Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” z prośbą o dar serca  

z przeznaczeniem na zakup samochodu na przewóz osób niepełnosprawnych. 

 

Ponadto Pan Przewodniczący Rady przedstawił wydanie kolejnego tomiku poezji 

Pana Mariana Nosala. 

 
Ad. 7. Sprawy różne. 

 

Nie było. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

 
Zakończenie obrad 11;30 
 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 
 


