
Protokół Nr XIX/2016 

z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

Ad. 1. Otwarcie XIX 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 15 radnych, wobec powyższego nasze obrady są 

prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
W punkcie tym Pan Burmistrz zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przystąpienie gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 

„Modernizacja źródła ciepła dla miasta Ustrzyki Dolne – odnawialne źródła energii”. 

 

Kolejno Pan Bogusław Pleskacz zawnioskował o zrobienie przerwy w miejsce 

wycofanej uchwały, a po przerwie wstawić punkt „Wolne wnioski i zapytania radnych”. 

 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza: 
 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie) – wniosek przyjęto. 

 

Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Bogusława 

Pleskacza. 

 

Głosowanie: za – 9, przeciw – 5, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 15 radnych  - wniosek przyjęto. 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XVIII 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. Informacja Burmistrza nt. działalności Gazety Bieszczadzkiej w okresie 
grudzień 2014 – marzec 2016 r. 



 
Pan Burmistrz przedstawił informację, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Pan Bogusław Pleskacz wyraził swoją opinię dot. funkcjonowania gazety 
Bieszczadzkiej, poinformował on że docieranie do czytelników przez portal 
internetowy jest najskuteczniejszy. 
 
Ad. 6. Informacja Burmistrza w zakresie działań podjętych w turystyce  
w okresie grudzień 2014-marzec 2016.  
 
Informacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

Ad. 7. Informacja Burmistrza nt. współpracy pomiędzy gminą a miastami 

partnerskimi. 

 

Informacja Burmistrza stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Pan Burmistrz poinformował  że ze strony Zamardii nie było zbytnio chęci współpracy 

względem niektórych projektów w związku z czym podjęliśmy współpracę z Heviz na 

Węgrzech, które jest miastem bardzo rozwiniętym turystycznie. Ponadto w ostatnim 

czasie podpisaliśmy umowę partnerską z miastem Wojnicz, które nie miało do tej 

pory żadnego partnera. 

 

Pan Bogdan Ferenc zapytał o kwestę współpracy z Kołobrzegiem. 

 

Pan Burmistrz poinformował, ze przyczyna jest spora odległość pomiędzy miastami, 

jednak sprawa ta się nie zakończyła i jesteśmy w kontakcie zarówno  

z Kołobrzegiem jak i Sokółką. 

 

Ad. 8 . Prezentacja uchwał. Opinii 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. 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 udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Samorządu 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– 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 przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r., 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– 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 przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji 

społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako 

części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r., 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– 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 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. 



 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej  

-  uzasadnienie stanowi załącznik do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Przewodniczący zgodnie z wnioskiem radnego Pana Bogusława Pleskacza ogłosił 

krótką przerwę. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.  

 

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do punktu kolejnego sesji. 

 

Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował że na ręce Pana 

Przewodniczącego złożył interpelacje dot. Powołania Komisji Statutowej celem pracy 

nad statutami sołectw, w sprawie rozwoju turystyki na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,  

oraz poprawy wizerunku w zakresie bezpieczeństwa i handlu. 

 

Kolejno radny złożył prośbę dot. zorganizowania wspólnej sesji Rady Miejskiej oraz 

Rady Powiaty poświęconą 65 rocznicy Akcji Przesiedleńczej H-T 1951 roku, 

– załącznik nr 7. 

 

Kolejno Pan Bogusław Pleskacz złożył interpelację dot. Ujawnienia spisu 

przedsiębiorców i osób fizycznych z terenu Gmin Ustrzyki Dolne w sprawie poboru 

podatku lokalnego od turystów w formie opłaty klimatycznej którą krótko uzasadnił. 

Pan Bogusław Pleskacz złożył również interpelację dot. Poprawy bezpieczeństwa 

i życia mieszkańców wsi Równia która skierował na ręce Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

 

Kolejno głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że w kwestii statutów sołectw, 

włożyliśmy dużo pracy np. w opracowanie statutu wsi Bandrów. Ponadto odbyły się  

w tej sprawie konsultacje społeczne. Powołanie w tym celu specjalnej komisji 

generuje dodatkowe koszty, ponadto pracują nad tym kompetentni pracownicy 

Urzędu. 

 

W kwestii osób  narodowości Ukraińskiej przebywającej na terenie naszej gminy Pan 

Burmistrz poinformował, że po współpracy z odpowiednimi służbami przynosi powoli 

efekty.  

 

W kwestii opłaty miejscowej dostosowaliśmy opłatę miejscową na tyle by ułatwić jej 

wpłacenie. W tym momencie mamy 21 inkasentów za pierwszy kwartał. W tym 



momencie kwiecień nie jest dobrym okresem na ocenę zmian, które dokonaliśmy 

początkiem roku. 

 

Jeśli chodzi o miejscowość Równia, nie da się wszędzie wykonać dróg asfaltowych, 

dlatego też staramy się na bieżąco uzupełniać braki i wykonywać jak najwięcej 

inwestycji drogowych nawet tych najmniejszych. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady odpowiedział na interpelacje dotyczącą powołania 

Komisji statutowej celem pracy nad Statutami sołectw. Radny poinformował, że 

przychyla się do wypowiedzi Pana Burmistrza i również nie widzi potrzeby 

powoływania specjalnej komisji w tym celu. W Urzędzie pracują nad tym 

merytorycznie przygotowane osoby, w tym celu pomocne również są konsultacje 

społeczne. 

 

W kwestii rozwoju turystyki, Pan Przewodniczący odpowiedział, że w tej sprawie 

osobiście rozmawiał z Nadleśniczym i z tego co się orientuje w tym temacie rozmowy 

odbywały się również z Panem Burmistrzem i nie jest to prosta sprawa na dzień 

dzisiejszy, ponieważ nie mamy na to środków zewnętrznych. 

 

Kolejno Pan Przewodniczący odniósł się do  interpelacji w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa i sprawy osób przebywających z terenu Ukrainy, rozmawiamy na co 

dzień i pewne kroki są już w tej sprawie podjęte. 

 

Kolejno w tej kwestii odniosła się Z-ca Komendanta Straży Granicznej w Krościenku. 

Poinformowała o  liczbie osób przekraczających granicę oraz o przejęciach towarów 

przez służbę. 

 

Kolejno głos zabrał Pan Czesław Urban, który poinformował, że to czy sytuacja się 

poprawi w tej sprawie zależy tez od nas, ponieważ osoby które kupują od osób  

z Ukrainy to głównie mieszkańcy Ustrzyk Dolnych. 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „Gospodarka Odpadami 

Ustrzyki Dolne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 6 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych 

podczas głosowania – 15 radnych. 

 



 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji ds. Rodziny, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych 

przedstawiła Pani Renata Wolańska – opinia pozytywna – zał. Nr 8 

 

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 likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Bandrowie o strukturze 

organizacyjnej klas „0” i „I” podporządkowanej organizacyjnie Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

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

– opinia pozytywna – zał. Nr 9. 

 

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 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– 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 wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie  nieruchomości  

położonej  na terenie  miasta  Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – zał. Nr 10. 

 

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 Ustrzykach Dolnych, będących własnością 

Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Lokatorsko Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „DRZEWIARZ” w Ustrzykach Dolnych, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – zał. Nr 10. 

 

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 dróg gminnych położonych w gminie 

Ustrzyki Dolne. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – zał. Nr 10 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 



10.  Sprawy różne. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że od początku swojej kadencji czynił starania, żeby 

GDDKiA wpisała na listę inwestycji chodniki przy drodze krajowej w Ustjanowej   

i w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną w tej sprawie.  

 

Kolejno Pan Burmistrz krotko odniósł się nt. kosztów obsługi prawnej radców 

prawnych Urzędu i poinformował też kiedy i w jaki sposób możliwy jest kontakt  

z kancelarią. 

 

Odnośnie losów nieruchomości Logostour sprawa ta jest w toku, Burmistrz 

poinformował, że gmina wysyłała w tej sprawie szereg pism jednak z winy biura 

Logostour wszelkie kontakty są utrudnione. 

 

Kolejno Pan Bogdan Ferenc poinformował, że kwestii zorganizowania wspólnej sesji 

Rady Miejskiej i Rady Powiatu, poświęconej 65 rocznicy Akcji Przesiedleńczej H-T 

1951 roku, nie widzi przeciwwskazań aby takową zorganizować.  

 

Kolejno przewodniczący przedstawił kwestię pisma Pana Zdzisława Rabieja, które 

otrzymali wszyscy radni. Przewodniczący poprosił o głos w tej sprawie. 

 

Nikt z radnych nie podniósł dyskusji w tym temacie w związku z powyższym 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym 

czasie. 

 

Przewodniczący rady poinformował, ze wpłynęła również Ocena Zasobów Pomocy 

Społecznej z MGOPS w Ustrzykach Dolnych. 

 

11.  Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie 13.00. 

Sporządziła: Agnieszka Madej 


