
Protokół 
 XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza 

Romowicza, Zastępcę Burmistrza Panią Katarzynę Sekułę, Skarbnika Panią Ewę 

Kaczmaryk-Elmerych, wszystkich radnych, sołtysów, kierowników wydziałów Urzędu 

Miejskiego, przedstawicieli służb mundurowych, oraz zaproszonych gości. 

 
Przewodniczący Rady 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 głos zabrał Burmistrz Pan Bartosz Romowicz, który złożył wniosek  
o dodanie do porządku obrad projektu uchwały: w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego” i krótko uzasadnił swój wniosek. 
 
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek złożony przez Burmistrza: 

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

15 radnych (jednogłośnie). 
Wniosek został przyjęty. 
 
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad: 
 

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

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej. 
 
W punkcie tym Pan Czesław Urban złożył wniosek formalny o dodanie w protokole 
wypowiedzi Pana Bogusława Pleskacza w sprawie zgłoszenia przez radcę prawnego 
do prokuratury faktu nieskorzystania z prawa pierwokupu przez obecnego Burmistrza 
po wydaniu opinii przez odpowiednią Komisję. 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że miał wiedzę, że w protokole nie ma tego 
zapisu jednak czekał na ewentualne uwagi ze strony radnych w niniejszej kwestii. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej: 
 

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

 
Protokół nie został przyjęty w związku z powyższym poprawka zostanie 
uwzględniona. 
 



Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej: 
 

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

 
Ad. 5. 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. 
 
Ad. 6. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 
2017, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik, oraz Pan Burmistrz. 
 
Głos zabrał Pan Bogusław Pleskcz, który zapytał o pozycję nr 754 w projekcie 
uchwały – Bezpieczeństwo publiczne. Radny poinformował, że w budżecie 
podjęliśmy decyzję o budowie garażu dla OSP,  teraz jest decyzja o przesunięciu na 
środek transportowy czyli następuje zupełna zmiana celu inwestycji. W związku  
z powyższym radny stwierdził, że gminy nie będzie stać aby w jednym roku 
sfinansować obie inwestycje. 
 
Kolejno Radny zapytał o przesuniecie wydatków związane z wcześniejszym 
zakończeniem inwestycji budowy żłobka. Pan Bogusław Pleskacz zapytał kiedy 
dokładnie zaplanowano jej zakończenie. 
 
Kolejno Pan Bogusław Pleskacz  poinformował, że jeżeli występują  jakieś „luźne” 
pozycje, chciałby wiedzieć na jaki cel zostają przeznaczone czy jest to rezerwa na 
różne wydatki. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w kwestii OSP potrzebny jest i garaż  
i samochód, natomiast został złożony projekt i może być taka sytuacja w której 
otrzymamy dofinansowanie rzędu kilku milionów złotych, a wkład własny będzie 
musiał być zabezpieczony np. w 15% i takie rozwiązanie będzie proponował. 
 
W kwestii zakończenia inwestycji budowy żłobka Pan Burmistrz poinformował, że 
budowa powinna zakończyć się końcem sierpnia, początkiem września br. 
 
W kwestii „luźnych środków” w dziale Gospodarka komunalna Pan Burmistrz 
poinformował, że kwota ta zostanie przeznaczona na odpady komunalne. 
 
Pan Bogusław Pleskacz zapytał czy odbiór odpadów z miasta odbędzie się  
na zasadzie umowy zlecenia czy na zasadzie przetargu. 



Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował corocznie jest wydawane zarządzenie  
w tej sprawie, na podstawie którego przetarg nie będzie organizowany, czynność  
tę będzie wykonywać MPGK w Ustrzykach Dolnych. 
 
Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk Przewodniczący Komisji Budżetowej, który 
poinformował że nad omówionym projektem uchwały pracowała komisja budżetowa, 
jednak w dniu dzisiejszym projekt uchwały uległ zmianie w związku z powyższym 
radny poprosił Burmistrza o nie wprowadzanie w miarę możliwości zmian  
w uchwałach budżetowych po wypracowanej opinii Komisji. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że z Komisja odbyła się w dniu 
wczorajszym, od tego czasu do projektu uchwały została wprowadzona tylko jedna 
zmiana. 
 
Radca prawny poinformował, że w jego ocenie Komisja Budżetowa może 
wypowiedzieć się co do dwóch kwestii, które były przedmiotem Jej obrad. Co do 
trzeciej kwestii niebędącej przedmiotem obrad Komisji, nie ma obowiązku 
zajmowania żadnego stanowiska. 
 
Pan Andrzej Steciuk przedstawił opinię Komisji Budżetu i poinformował, ze opinia 
Komisji z dnia 10 stycznia jest pozytywna. 
 
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 
15 radnych (jednogłośnie). 

 

2) 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 
15 radnych (jednogłośnie). 

 

3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg  
i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 

 

Plan pracy przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Skarg i Wniosków.  
 
 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

 

4) w sprawie zamiaru likwidacji publicznego przedszkola Nr 2 w Ustrzykach 
Dolnych 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Tadeusz Kocur poprosił, aby uchwały ważne 
takie jak zmiana w strukturze funkcjonowania przedszkoli w gminie, były 
przedmiotem szerszej dyskusji. Radni mieli jedynie kilka dni na zajecie się tą sprawą, 
nie było czasu na spotkanie się z Burmistrzem ani dyrektorami, dlatego też opinia 
Komisji w tym zakresie jest negatywna – zał. Nr 4. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy projekty 
uchwał zostały przesłane w odpowiednim terminie. Burmistrz poinformował również, 
że zmiana w strukturze funkcjonowania przedszkoli nie będzie zaburzona. 
Nauczyciele nadal będą uczyć dzieci w tym samym miejscu. Z punktu widzenia 
rodziców nic się nie zmieni, jedynie fakt, iż dwa przedszkola będą jedną palcówką. 
Opłaty również ponoszone będą w tym samy miejscu. Ponadto jeżeli uchwała w dniu 
dzisiejszym nie zostanie podjęta, zostanie zaproponowana na kolejnej sesji. 
 
Głos zabrał ponownie Pan Tadeusz Kocur, który stwierdził że owszem uchwały 
przyszły w odpowiednim terminie, jednak w międzyczasie były święta. Ponadto 
uchwały powinny zostać dostarczone na minimum 7 dni przed planowaną sesją, nie 
ma natomiast „górnego” terminu. Radny zwrócił ponadto uwagę na kwestie 
dotyczące utrudnień w komunikacji np. zarządzający placówką dyrektor, nie będzie 
mógł być w drugim budynku w razie takiej potrzeby.  
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że placówka będzie zarządzana przez 
Dyrektora, natomiast w drugim budynku będzie zastępca, dostępny na miejscu. 
 
Głos zabrał radny Pan Czesław Urban który złożył wniosek o przeniesienie projektu 
uchwały na kolejną sesję Rady. 
 
Głos zabrał również Pan Zygmunt Krasowski, który poinformował, że procedowana 
uchwała jest uchwałą o zamiarze likwidacji, a nie o likwidacji przedszkola. Z punktu 
widzenia prawa należy podjąć taką uchwałę co najmniej pół roku wcześniej. Musi być 
również pozytywna opinia Kuratora Oświaty w tym temacie. Dopiero wówczas 
zostanie przedstawiony projekt w sprawie likwidacji placówki. 
 
Głos w tym punkcie zabrał Pan Andrzej Steciuk, który również zaproponował 
przeniesienie projektu uchwały na kolejną sesję aby lepiej poinformować o tym 
zamiarze rodziców, a radni będą mogli się przygotować. 
 
Kolejno radny Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że nie otrzymaliśmy co 
do tego projektu uchwały żadnych szacunkowych kosztów czy uzasadnienia. Jest 
oczywiste, że Pan Burmistrz nie może być fizycznie obecny na każdej komisji, jednak 



ma zastępcę oraz merytorycznie przygotowane osoby, które tworzą dany projekt 
uchwały. Dyskusja, która tworzy się podczas sesji powinna toczyć się podczas 
komisji. Radny zwrócił się ponadto do Burmistrza, że jest wnioskodawcą danego 
projektu i aby uszanował wolę Rady wyrażoną w głosowaniu. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że żadna z Komisji Rady, oprócz  
w dniu dzisiejszym Komisja Oświaty – nie zgłaszała problemów ze spotkaniem. 
Jeżeli natomiast takie problemy występują, Burmistrz poprosił o kontakt 
bezpośrednio z nim – nie z sekretariatem. 
 
Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który również poinformował, że Komisja nie 
miała zbyt dużo czasu na pracę nad niniejszymi projektami uchwał. Projekt w sprawie 
zamiaru likwidacji zawarty jest w czterech paragrafach, nie ma żadnego 
uzasadnienia ani załączników. Ponadto nikt z poza komisji w jej pracach nie 
uczestniczył, a tak ważny projekt uchwały wymaga szerszej dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady powrócił do wniosku złożonego przez Pana Czesława Urbana, 
zapytał radcę prawnego czy pod względem prawnym wszystko jest w porządku. 
 
Radca prawny Pan Sławomir Tarnawski poinformował, że do wycofania projektu 
uchwały w wyniku czego nastąpi zmiana w porządku obrad potrzebna jest zgoda 
wnioskodawcy czyli w tym wypadku Burmistrza. 
 
Burmistrz nie wyraził zgody na wycofanie projektu uchwały. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że bez zgody 
wnioskodawcy wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały jest 
bezpodstawny, dlatego odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 1, przeciw – 8, wstrzymujących się – 6,  
obecnych 15 radnych  

 
Projekt uchwały nie został przyjęty. 
 

5) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ustrzyki 
Dolne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur  
  – opinia pozytywna – załącznik Nr 4. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

 



6) w sprawie ustalenia zasad  sprawie ustalenia zasad odpłatności  
za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne 
prowadzone przez Gminę Ustrzyki Dolne dla dzieci w wieku do 5 lat  
w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych. 

 

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

 

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustrzyki Dolne  
w granicach działek nr. ew. 1325, 1327, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4. 

 

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 
15 radnych (jednogłośnie). 

 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustrzyki Dolne  

w granicach działek nr. ew.1379 

 

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 
15 radnych (jednogłośnie). 

 

9) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Podkarpackiego 

 



Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

 

Ad.7. Wolne wnioski i zapytania radnych.  

 

 Głos w tym punkcie zabrał Pan Andrzej Steciuk, który zapytał o kwestię wywożenia 

śniegu z okolic ulicy Szkolnej. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w najbliższy piątek wieczorem śnieg  

z tych rejonów zostanie wywieziony. 

 

Radny Pan Andrzej Steciuk zapytał również o kwestię zagospodarowania budynków 

po byłej szkole w Krościenku i Równi. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jeśli chodzi o budynek w Równi 

utrzymywany jest w temperaturze odpowiedniej żeby nie zamarzła tam woda, 

natomiast jeśli chodzi o budynek w Krościenku, będzie on przeznaczony  

na mieszkania socjalne. 

 

Pan Andrzej Steciuk zapytał czy w Urzędzie Miejskim jest zatrudniona osoba  

na stanowisku architekt zieleni. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz zaprzeczył. 

 

Pan Bogusław Pleskacz zapytał czy wiadomo cos nt. budowy Centralnego Ośrodka 

Sportu, poinformował również że z jego informacji wynika iż w Solinie będzie 

budowana kolej gondolowa. Radny zaproponował aby i u nas skorzystano  

z obecności wykonawców i rozważono budowę takiej inwestycji. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w sprawie budowy Centralnego 

Ośrodka Sportu nie posiada żadnych informacji, za propozycje w sprawie budowy 

kolei gondolowych dziękuje. 

 

Pan Przewodniczący Bogdan Ferenc poinformował, że zwróci się do Pana 

Burmistrza na piśmie w sprawie którą poruszał radny Pan Bogusław Pleskacz 

podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w związku ze złożeniem zawiadomienia do 

prokuratury. 

 

 

 



 

Ad.8. Sprawy różne.  

 

Głos zabrał sołtys wsi Brelików Leszczowate Pan Dariusz Wronowski, który zapytał  

o kwestię samochodu dla OSP w Brelikowie. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował że w budżecie nie ma zabezpieczonych 

środków dla OSP w Brelikowie. Jeżeli będzie odpowiedni zespół ludzi, będzie można 

rozważyć kwestię zakupu samochodu. 

 

Kolejno głos zabrał radny Pan Henryk Tymejczyk, który poinformował, że droga  

do Łobozewa – powiatowa, jest bardzo źle odśnieżona i nie jest posypana. Radny 

zwrócił się o interwencje do Pana starosty. 

 

Głos zabrał również Pan Tadeusz Kocur w tej samej sprawie, który potwierdził słowa 

swojego przedmówcy. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zdaje sobie z tego sprawę jednak jest 

to droga należąca do powiatu bieszczadzkiego. Burmistrz i Rada nie może barć 

odpowiedzialności za odśnieżanie wszystkich dróg. Na stronie internetowej Urzędu 

jest informacja jakie drogi są wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. 

 

W tej sprawie głos zabrała również Pani Renata Wolańska z prośbą do 

Przewodniczącego Rady Powiatu o przekazanie Staroście informacji i prośby aby 

traktować telefony z informacją o nieodśnieżonych drogach poważnie. 

 

Pan Ryszard Urban Przewodniczący Rady Powiatu poinformował że wszelkie 

informacje zostaną przekazane Staroście, z jednoczesną prośba o pamięć  

o ograniczonych możliwościach - także i finansowych powiatu. 

 

Ad. 9. Zakończenie: 12:00 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Madej 

 


