
Protokół 
 XXIV Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 12 września 2016 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza 

Romowicza, Zastępcę Burmistrza Panią Katarzynę Sekułę, Skarbnika Panią Ewę 

Kaczmaryk-Elmerych, Przewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego Pana 

Ryszarda Urbana, wszystkich radnych, sołtysów, kierowników wydziałów Urzędu 

Miejskiego, przedstawicieli służb mundurowych, oraz zaproszonych gości. 

 
Przewodniczący Rady 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.    
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad: 

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

14 radnych (jednogłośnie). 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu wobec czego protokół z XXIII Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych Pan Bartosz Romowicz przedstawi sprawozdanie  
za okres międzysesyjny oraz sprawozdanie z wydanych zarządzeń – załącznik  
Nr 2 do protokołu. 
 
Po odczytaniu sprawozdania Pan Burmistrz złożył na ręce sołtysa wsi Ustjanowa 
podziękowania za organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. 
 
Kolejno głos zabrał sołtys Ustjanowej, który podziękował wszystkim za przybycie na 
Dożynki, oraz za pomoc w organizacji  imprezy. 
 
Głos w tym punkcie zabrał również Pan Czesław Urban, który zapytał o spotkanie 
Burmistrza z przedstawicielem firmy Uniprofil w Częstochowie. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w tej kwestii podjęliśmy pewne kroki 
m.in. Burmistrz poinformował że dwukrotnie spotkał się na rozmowach z panem 
Lisowskim z firmy Uniprofil,  na przełomie października i listopada będzie dysponował 
szerszymi informacjami w tym temacie, które będzie można przekazać. 
 



Ad. 5. Wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 
 
Pan Burmistrz wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Panu Piotrowi 
Ożogowi oraz serdecznie mu z tego tytułu pogratulował. 
 
Ad. 6. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

 w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 

„Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska 

współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych  

w procesach planistycznych”,  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
14 radnych (jednogłośnie).  

 

 w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. 
„Przedszkole moich marzeń  – organizacja zaplecza żłobka gminnego  
w Ustrzykach Dolnych”, 

 

Projekt uchwały przedstawił 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
14 radnych (jednogłośnie).  

 

 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne 
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wspólnie promujemy 
regionalne dziedzictwo”,  

 

Projekt uchwały przedstawił 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
14 radnych (jednogłośnie).  

 

 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne 
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne”, 

 

Projekt uchwały przedstawił 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
14 radnych (jednogłośnie).  

 

 w sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu pn. Zielona architektura w mieście 

Ustrzyki Dolne inspirowana naturą, w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego z Funduszu Spójności 

oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w Studium 

Wykonalności, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz w formie prezentacji, który poinformował, 

że wkład własny gminy w ten projekt to jedyne 15% wkładu własnego. Wykonane 

zostałoby 6 placów zabaw oraz cztery siłownie plenerowe w mieście. Wartość 

projektu to 2 710 000,00 zł. 

 

Opinia Komisji Budżetowej –negatywna – załącznik Nr 3. 

 

Pan Andrzej Steciuk uzasadniając krótko opinię komisji poinformował, że komisja jest 

zdania, że priorytetem jest wykonanie w tym momencie wodociągu i  nie należy się  

w tym momencie „rozdrabniać”. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że nie do końca rozumie taki proces 

rozumowania, ponieważ w tym momencie nie mamy projektów na dofinansowanie 

inwestycji takiej jak wodociąg, jednak jeżeli takowe się pojawiają to z nich 

korzystamy. Nie oznacza to, że mamy nie korzystać w międzyczasie z innych 

projektów które w dodatku są tak korzystne i mają służyć naszym mieszkańcom. 

 

Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że argumenty Burmistrza 

są logiczne, zapytał czy magistrala będzie nadal budowana. 

 



Burmistrz w odpowiedzi poinformował że magistrala wodna nadal będzie budowana 

a powtórna okazja by skorzystać z dotacji o tak dużym dofinansowaniu  może się nie 

powtórzyć.  

 

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 
Głosowanie: za – 4, przeciw – 9, wstrzymujących się – 1, obecnych 

14 radnych. 
 
Projekt uchwały został odrzucony. 

 

 w sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa modernizacja, 
odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach 
Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych,  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w Studium 
Wykonalności, 

 

Projekt uchwały przedstawił 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu 
Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego dot. zakupu szafek 
strażackich dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Ustrzykach Dolnych, 

 

Projekt uchwały przedstawił 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu 
Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2268 R  Wańkowa – Leszczowate – Łodyna, 



 

Projekt uchwały przedstawił 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr  XVIII/226/16 dot. udzielenia pomocy 
finansowej w roku 2016 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację 
zadania publicznego, 

 

Projekt uchwały przedstawił 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Ustrzyki Dolne na dofinansowanie w 2017 roku projektu realizowanego 
przez  Powiat Bieszczadzki pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 22 26 
R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 8+005 do 9+000 w m-ci 
Ropienka”, 

 

Projekt uchwały przedstawił 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr  XX/247/16 dot.  zaciągania zobowiązań                               
o wartości przekraczającej  kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 
2016 rok, 
 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 

 



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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/273/16 z dnia 12 sierpnia 2016 roku 
dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych, 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 – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

Kolejno Pan Burmistrz poprosił o 10-cio minutową przerwę.  

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza: 

 

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

 

Ogłoszono 10-cio minutową przerwę. 

 

Po przerwie. 

 

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

 

Pani Skarbnik omówiła zmieniony projekt uchwały. 

 

Kolejno głos zabrała Pani Leokadia Bis, która zapytała dlaczego remontowana 

będzie akurat droga Krościenko – Stebnik. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że droga ta kwalifikuje się do remontu 

jako szkoda popowodziowa, 80% kwoty dofinansuje Wojewoda Podkarpacki, a 20% 

gmina. Ponadto będzie wykonywana naprawa tej drogi oraz oczyszczanie rowów. 

 

Kolejno trwała krótka dyskusja w tym temacie. 



 

Kolejno Pan Przewodniczący Rady odczytał skrótowo projekt uchwały ze względy na 

dokładne przedstawienie go wcześniej przez Panią Skarbnik, oraz poddał pod 

głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych. 

 

 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki 
Dolne, 

 

Zmieniony projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Pan Andrzej Steciuk poinformował, że Komisja Budżetu nie wypracowała 

jednoznacznej opinii w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych 
14 radnych. 

 

 w sprawie ustalenia  wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 
terenie  miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r., 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – załącznik Nr 3. 

 

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

 

Projekt uchwały przedstawił pan Burmistrz. 

 

 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu 
Arłamów S.A. w Arłamowie, 

 

Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – załącznik Nr 3. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 



 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uzasadnienie do projektu uchwały 
stanowiące załącznik do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

 

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

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 
 
Komisja Budżetowa nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego położonego na terenie miasta 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 4. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Obrady sesji opuściła Pani Renata Wolańska – obecnych – 13 radnych. 
 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
13 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż 
trzy lata, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opia Komisji Budżetowej – negatywna – załącznik nr 3. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 
pozytywna załącznik Nr 4. 



 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 7, wstrzymujących się – 3, obecnych 
13 radnych  

 

Projekt uchwały nie został przyjęty. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał Pan Czesław Urban, który zapytał kto jest odpowiedzialny za organizację 

ostatnio rozgrywanego meczu na stadionie miejskim w Ustrzykach Dolnych. Radny 

poinformował że w pewnym momencie na trybuny wtargnęli pseudokibice  

i dochodziło do niebezpiecznych sytuacji w obecności dzieci.  

 

Pan Burmistrz poinformował, że na zapytanie odpowie na piśmie w przewidzianym 

terminie. 

 

Kolejno Pan Bogdan Ferenc - Przewodniczący poinformował że podczas ostatniej 

sesji radny Pan Bogusław Pleskacz stwierdził, że nie otrzymał od Przewodniczącego 

Rady odpowiedzi na zadane interpelacje. Przewodniczący poinformował, że podczas 

sesji odpowiedział na wszystkie interpelacje skierowane do niego, co odzwierciedla 

m.in. protokół z ostatniej sesji. 

 

Ad.8. Sprawy różne. 

 

Głos zabrał Pan Piotr Królicki Komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, 

który podziękował za podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania zakupu szafek 

strażackich dla KPSP w Ustrzykach Dolnych. 

 

Kolejno Pan Piotr Mazur Komendant Komendy Powiatowej Policji który 

poinformował, że w kwestii ostatniego meczu na stadionie ze strony Policji zostały 

podjęte wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia bezpieczeństwa. 

 

Głos zabrał Pan Ryszard Urban, który podziękował za podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieszczadzkiego.  

 

Ad.13. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie: 13.30. 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Madej 

 


