
Protokół Nr XVII/2016 

z XVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 26 lutego 2016 r. 

 

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

Romowicza, Zastępcę Burmistrza Panią Katarzynę Sekułę, 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 Arkadiusz Lupa 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad: 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

Do obrad sesji dołączył Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 15 radnych. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XVI 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 
2016, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik oraz Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 3 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 



Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu 

Euroregion Karpacki Polska, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 3 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: ”Geoinformacja  
w służbie Bieszczad wsparciem rozwoju e-usług w gminach”, 

 

Burmistrz Pan Bartosz Romowicz poinformował, że zmieniła się nazwa projektu  

w na: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług poprzez wdrożenie systemów 

informatycznych, wsparciem rozwoju gmin Bieszczadzkich”.  

 

Głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że do projektu nie wchodzi 

gmina Lutowiska w związku z czym radny zadał pytanie czy projekt ten obejmie całe 

Bieszczady czy tylko te gminy które do niego przystąpią. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że każda z gmin wchodząca w skład 

Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza miała możliwość przystąpienia do 

projektu. Gminy które w dniu dzisiejszym nie wzięły w nim udziału, będą tam 

uwzględnione np. w zakresie turystyki jeżeli będzie przez takie gminy przebiegał np. 

szlak turystyczny, czy konny, jednak gminy te pozbawione zostaną możliwości 

aktualizowania informacji w tym zakresie. Nie będą tam też uwzględnieni 

przedsiębiorcy z tych terenów. W każdym czasie jednak dowolna gmina będzie 

mogła przystąpić do projektu ponosząc  przy tym odpowiednie koszty. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 3 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 



 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

sołectwa Bandrów Narodowy projektu statutu sołectwa Bandrów 

Narodowy, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Marek Dziwisz – opinia pozytywna  

- Załącznik Nr. 4 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie „Regulaminu prowadzenia placów targowych, oraz 

wykonywania na nich działalności handlowej”, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz informując o małej zmianie  

w Regulaminie, która wprowadzona została na wniosek Komisji Ochrony Środowiska 

tj.: 

-  w pkt.1c przy ul. Kolejowej – parking na wprost stadionu „czynny codziennie”, 

- pkt. 2 Na placach targowych i miejscach wyznaczonych do prowadzenia 

działalności handlowej prowadzi się sprzedaż owoców, warzyw, artykułów 

spożywczych, przemysłowych „ i zwierząt”. 

 

Głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał czy osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, nie będące obywatelami RP, mają obowiązek posiadania osobowości 

prawnej. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że osoby prowadzące działalność mają 

obowiązek przestrzegać przepisów ich obowiązujących w tym zakresie, bez względu 

na to jakiej są narodowości. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk 

– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 5 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych 
niż wyznaczone, 



 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk 

– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 5 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych 

przedstawiła Pani Renata Wolańska – opinia pozytywna – Załącznik nr 6. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 
Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk 

– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 5 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 



 

Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Marek Dziwisz – opinia pozytywna  

– Załącznik nr 4. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę. 

 

Po przerwie Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie kolejnego projektu 

uchwały. 

 

 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ustrzyckiego Domu Kultury  
w Ustrzykach Dolnych, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan Tadeusz 

Kocur – opinia pozytywna – Załącznik nr 7. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i 

Promocji w Ustrzykach Dolnych, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz, informując o dopisaniu w Statucie w art. 

1 adresów siedzib Biura oraz o wykreśleniu w art. 9 pkt. 1 

 

Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan Tadeusz 

Kocur – opinia pozytywna – Załącznik nr 7. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne (nr 288/10  
i 289/2), 



 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – załącznik nr 5. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne (nr 1331), 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – załącznik nr 5. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne 
nieruchomości położonych w miejscowości Ustjanowa Górna, będących 
własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ustrzykach 
Dolnych, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – załącznik nr 5. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 



 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości 

położonej w miejscowości Średnie Wielkie Gmina Zagórz będącej 

własnością Gminy Zagórz na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – załącznik nr 5. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w  sprawie uchylenia uchwały Nr XII/144/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 19.10.2015r., 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 Alicja Kisielewicz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – załącznik nr 5. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ropienka 6/2016”, terenu 

położonego w miejscowości Ropienka, Gmina Ustrzyki Dolne. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – załącznik nr 5. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 



 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 
głosowania –  15 radnych. (jednogłośnie). 

 
6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał Pan Czesław Urban, który złożył wniosek o przedstawienie na kolejnej 

sesji sprawozdania z Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Wsi w sprawie protestu 

wyborczego w przedmiocie odwołania sołtysa wsi Hoszowczyk. 

 

Kolejno Radny zapytał czy możliwe byłoby wprowadzenie systemu informacyjnego  

w formie sms dla mieszkańców, za pomocą którego chętni mieszkańcy powiadamiani 

byli o np. braku wody, ulewach, czy innych sytuacjach. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w projekcie do którego przystąpi 

nasza gmina jest moduł o nazwie zarzadzanie kryzysowe, który da nam taką 

możliwość. Wiązałyby by się z tym jednak problemy takie jak koszty oraz aktualizacja 

numerów telefonów mieszkańców. 

 

Kolejno Przewodniczący rady poinformował, że w kwestii protestu mieszkańców wsi 

Hoszowczyk, protest został przekazany do komisji Rewizyjnej oraz do Komisji ds. 

Wsi. Postepowanie to zakończyło się podjęciem dwóch wniosków, jeden z nich 

dotyczył skierowania do odpowiednich organów, czy zostało naruszone prawo  

w zakresie poświadczenia nieprawdy, drugi dotyczył rozpoczęcia prac nad zmianami 

w Statutach sołectw aby sprecyzować nieścisłości i uniknięciu podobnych sytuacji  

w przyszłości. 

 

7. Sprawy różne. 

 

W punkcie tym Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy przedstawiła informację nt. 

pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.  

– załącznik nr 8. 

 

Kolejno Pan Andrzej Steciuk odczytał wniosek Ruchu Narodowego, który stanowi 

załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Pana Adama Rudyka, który stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w tej sprawie nie powinniśmy działać 

pochopnie również z uwagi na toczące się postępowanie. 

 

 

 



8. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie obrad 12.15 

Sporządziła: Agnieszka Madej 


