
Protokół Nr XVIII/2016 

z XVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 17 marca 2016 r. 

 

Ad. 1. Otwarcie XVIII 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 Czesław Urban. 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Do obrad sesji dołączył Pan Czesław Urban – obecnych 15 radnych 
 
W punkcie tym Pan Burmistrz zawnioskował o uwzględnienie w porządku obrad 

uchwał: 

 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz 

upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ustrzykach Dolnych do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy 

o systemie oświaty, 

 w sprawie dokonania zmiany w uchwale uchwały Nr XVII/220/16 z dnia 26 lutego 

2016r. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, dotyczącej wyrażenia zgody na 

nabycie udziału w nieruchomości  położonej w  miejscowości Średnie Wielkie 

gmina Zagórz będącej własnością Gminy Zagórz na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne. 

 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów 

biodegradowalnych i osadów ściekowych na terenie składowiska odpadów  

w Średnim Wielkim, gmina Zagórz oraz modernizacja stacji segregacji odpadów 

komunalnych w Ustrzykach Dolnych”. 

 
 Przewodniczący Rady zawnioskował o dodanie do porządku obrad uchwałę: 
 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

 

Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych 

zmian: 

 



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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XVII 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki 

Dolne, 

 

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 wysokości składki członkowskiej na rok 2016  
w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”, 

 

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 udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego, 

 

Głos w tym punkcie zabrała Pani Ewa Sudoł, która podziękowała za przekazanie 

środków finansowych dla szpitala na remont podjazdu dla karetek pogotowia. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że potrzebujemy paru minut przerwy na 

dokonanie małej zmiany w projekcie uchwały w związku ze zmianą przeznaczenia 

środków finansowych dla szpitala. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że w projekcie uchwały zapisane jest, ze przeznacza 

się środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, natomiast remont podjazdu 

szpitala nie jest zakupem inwestycyjnym.  

 

Głos w tej sprawie zabrał Pan Arkadiusz Lupa, który stwierdził, że radni pracując nad 

projektem uchwały chcieli przeznaczyć  kwotę 50 000 zł. właśnie na cel zapisany  

w projekcie uchwały, czyli na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 

samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pani Dyrektor natomiast 

zabierając głos wspomniała, że pieniądze te zostaną przeznaczone na zupełnie inny 

w związku z czym zmiana tej uchwały wiązała by się również ze zmianą projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2016 rok, 

którą podjęto przed chwilą. Na pewno część radnych chciała przeznaczyć te 

pieniądze na konkretny cel, wskazanym w projekcie uchwały. 

 

Kolejno głos zabrał Pan Tadeusz Kocur, który stwierdził, że podjazd szpitala stanowi 

zarówno o bezpieczeństwie jest też jego wizytówką. 

 

Głos zabrał również Pan Andrzej Steciuk, który poinformował, że popiera wniosek 

Pana Arkadiusza Lupy oraz, że dużo czasu poświęciliśmy na to żeby 

wygospodarować 50 000 zł. na konkretny cel zapisany w projekcie uchwały. 

 

Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał czy zostały wykorzystane 

wszystkie możliwości związane z pozyskaniem pieniędzy dla szpitala takie jak np. 

zwrócenie się do gminy Lutowiska, Czarna i Starostwa Powiatowego z prośbą  

o pomoc. 

 



Pani Ewa Sudoł poinformował, że cały czas szpital podejmuje działania związane  

z doposażeniem placówki. Gmina Czarna na ostatniej sesji przeznaczyła 5 tys zł. 

Gmina Lutowiska natomiast odmówiła udzielenia pomocy. Wysyłamy również pisma 

do różnych innych instytucji. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Pana 

Arkadiusz Lupę: 

 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych  

 

Wniosek Pana Arkadiusza Lupy został przyjęty. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w sprawie omawianego projektu 

uchwały 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 pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi o numerze 144191R  

– działka o numerze ewidencyjnym 1135 położona w miejscowości 

Ustrzyki Dolne gmina Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek kierownik 

Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. 

 

Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych – opinia pozytywna – Zał.  

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 uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne oraz upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych do prowadzenia 

postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej  



o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy  

o systemie oświaty, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur  

– opinia pozytywna – Zał. 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 dokonania zmiany w uchwale Nr XVII/220/16 z dnia 26 lutego 
2016 r. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, dotyczącej wyrażenia 
zgody na nabycie udziału w nieruchomości położonej  
w miejscowości Średnie Wielkie gmina Zagórz będącej własnością 
Gminy Zagórz na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne. 

 

Projekty dwóch kolejnych uchwal przedstawi Pan Burmistrz. 

 

Głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał o kwestię rozliczenia pomiędzy 

nami a gminą Zagórz. Zapytał ponadto czy śmieci z ich terenu będą trafiały do naszej 

Stacji segregacji. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że to my jesteśmy właścicielem Stacji 

segregacji i dlatego też to my  będziemy pokrywać koszty jej modernizacji. Jeśli 

chodzi natomiast o kompostownię, będzie ona naszą wspólną inwestycją.  

 

Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – Przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych – opinia pozytywna – Zał.  

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 wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie 
realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni 
odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych na terenie 
składowiska odpadów w Średnim Wielkim, gmina Zagórz oraz 
modernizacja stacji segregacji odpadów komunalnych w Ustrzykach 
Dolnych”. 



 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w sprawie omawianego projektu 

uchwały 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 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

 

Pan Grzegorz Oleksyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Skarg i Wniosków Rady 

Miejskiej odczytał  opinię komisji w tej sprawie. 

 

Kolejno Pan Burmistrz poinformował, że uzasadnienie do uchwały w dobry sposób 

obrazuje całość sytuacji oraz, że w tej sprawie podjętych zostało wiele działań. 

 

Głos zabrał radny Pan Marek Dziwisz, który poinformował, że pierwszy raz spotkał 

się z interpretacją przepisów, które mówiły by że wyboru sołtysa mogą dokonać 

turyści. 

 

Głos zabrał jeden z mieszkańców wsi Hoszowczyk, który poinformował, że cała 

sprawa zaczęła się od tego jak sołtys sfałszował protokół Rady Sołeckiej, oraz że 

sołtys dopisał do spisu wyborców kilka osób, które nie zamieszkują na terenie 

Hoszowczyka. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że chciałby żeby jasna była sytuacja, iż 

nie było tutaj faktu zameldowania, tylko dopisania do spisu wyborców, oraz że to nie 

sołtys, tylko te osoby dopisały się do spisu wyborców. 

 

Kolejno zarzucono Panu Burmistrzowi, ze nie dopuścił podczas zebrania 

mieszkańców do głosu. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zarzut ten jest nieprawdziwy 

ponieważ nawet trzykrotnie zwracał się z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos  

w trakcie zebrania. 

 

Kolejno dalej toczyła się dyskusja w w/w temacie. 

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał 

pod głosowanie: 

 



Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 6, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych 

 

 

6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

W punkcie tym Przewodniczący Rady poinformował, ze w kierunku poprawienia 

sytuacji w Hoszowczyku podjęto pewne działania mianowicie zostało złożone 

zawiadomienie na policję w sprawie ewentualnego poświadczenia nieprawdy przez 

osoby, które złożyły oświadczenia w sprawie zamieszkania w Hoszowczyku. Ponadto 

ruszyła sprawa uaktualnienia Statutów sołectw. Kończąc swoja wypowiedź Pan 

Przewodniczący złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną 

Rady Miejskiej głównie w zakresie tworzenia i wydatkowania budżetu sołeckiego  

w 2015 roku. 

 

Kolejno wniosek Pana Przewodniczącego został poddany pod głosowanie: 

 

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

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Przewodniczący Rady zaproponował ponadto, aby na najbliższą Sesje Rady jeden  

z punktów poświęcić turystyce z uwagi na zbliżający się sezon. 

 

Kolejno Przewodniczący zapytał o kwestię współpracy pomiędzy naszymi miastami 

partnerskimi. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że odpowiedzi udzielił na najbliższej sesji Rady lub na 

piśmie. 

 

Głos zabrał radny Pa Andrzej Steciuk, który poinformował, że w imieniu radnych BSS 

ma parę pytań dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz m.in. porządku w mieście. 

Radny poinformował, że sformułuje te pytania na piśmie i będzie prosił o odpowiedź. 

 

Głos zabrał radny Pan Czesław Urban, który poinformował, że po głębszym 

zapoznaniu się z sytuacją która miała miejsca w Hoszowczyku są tu dwie sfery jedna 

prawna a druga to sfera moralna. 

 

W imieniu parafii pw. Najświętszej Marii Panny radny podziękował Panu Burmistrzowi 

i Pani Skarbnik oraz radnym, którzy dzisiaj przegłosowali uchwałę zmieniającą 

budżet na 2016 rok. 

 

Głos zabrała radna Pani Renata Wolańska, która zaproponowała aby wybory  

w Hoszowczyku przeprowadzić raz jeszcze. 

 



W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zasadne byłoby to gdyby 

wprowadzone zostały zmiany w Statucie sołectwa Hoszowczyk, ponieważ w tym 

stanie prawnym nie możemy zabronić nikomu dopisania do spisu wyborców. 

Burmistrz zapewnił ponadto, że  działamy w granicach prawa. 

 

Głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że Komisja Rewizyjna 

bardzo długo pracowała nad zarzutami w niej poruszonymi, które dotyczy sposobu 

przeprowadzenia wyborów w Hoszowczyku. Kwestie takie jak wydatkowanie 

funduszu sołeckiego są odrębną sprawą, nie badaną dotychczas przez Komisję, 

jednak będzie ona m.in. przedmiotem kontroli. 

 

Głos zabrał również radny Pan Tadeusz Kocur, który zapytał o kwestię przygotowania 

gminy w związku ze zmianą w oświacie w sprawie sześciolatków. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że odpowiedź w tej sprawie udzieli na piśmie. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poinformował że do Rady Miejskiej  wpłynęły 

informacje nt: 

- sprawozdanie  z działalności MGOPS w Ustrzykach Dolnych w 2015 r., 

- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych za 

2015 rok. 

 

7. Sprawy różne. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że w związku z tym że Urząd Miejski będzie nieczynny  

w dniach 25 marca  i 27 maja br. sprawy załatwiać będzie można w cztery soboty tj: 

 9 kwietnia, 7 maja, 11 czerwca i 7 września w godzinach od 9-14. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady  poinformował, że w sprawie wniosku o ustanowienie 

pomników  przyrody na wniosek Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, poinformował  

o krokach podjętych w niniejszej sprawie. Głos zabrał Przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 

Przestrzennego, który poinformował, że Komisja zajmowała się tą sprawa jednak nie 

widzi możliwości wyrażenia opinii dla ponad tysiąca drzew. Negatywnie w tym 

temacie wypowiedziały się również niektóre sołectwa. Przewodniczący przypomniał 

ponadto o podmiotach, które mogą występować z inicjatywą uchwałodawczą tj. 

burmistrz, radny i komisja rady w związku z powyższym zapytał czy wolą Rady jest 

podjęcie uchwały w tej sprawie – nikt jednak z uprawnionych podmiotów z inicjatywą 

uchwałodawczą nie wystąpił. 

 

 

 



 

8. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia świąteczne z okazji zbliżających się 

świąt wielkanocnych. 

 

Zakończenie 12.30. 

Sporządziła: Agnieszka Madej 


