
Protokół 
 XXX Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 24 lutego 2017 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza 

Romowicza, Skarbnika Panią Ewę Kaczmaryk-Elmerych, Sekretarz Panią Janinę 

Sokołowską, 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 Grzegorz Oleksyk. 
 
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 zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne”. 
 
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek złożony przez Burmistrza: 
 

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

Wniosek został przyjęty. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami: 
 

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

 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej, 
pod głosowanie:  
 

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

 
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.   
 



W trakcie sprawozdania do obrad sesji dołączył Pan Grzegorz Oleksyk – obecnych 
15 radnych. 
 
Po przedstawionym sprawozdaniu głos zabrała Pani Leokadia Bis, która zapytała  
o spotkanie Burmistrza w sprawie likwidacji oddziału firmy ARRIVA Bus - poprosiła  
o więcej informacji na ten temat. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że spotkał się z Dyrektorem Arriva 
zarządzającym w całym kraju, który poinformował o likwidacji oddziału obejmujący 
powiat bieszczadzki, leski, sanocki i brzozowski. Problem dotyczy głównie powiatu 
bieszczadzkiego i leskiego. W powiecie bieszczadzkim nie ma innego przewoźnika, 
dlatego też pojawił się pomysł stworzenia komitetu z każdego powiatu w skład 
którego wchodziłyby 2-3 osoby (wójtowie, burmistrzowie) w celu udania się do 
Wojewody i Marszałka i przedstawienia obecnej sytuacji. Spotkanie u Wojewody jest 
zaplanowane na początek marca, jednak należy liczyć się z tym że dniem 1 lipca 
w okresie letnim nie będzie innego transportu niż na trasie Ustrzyki-Sanok.  
 
Głos zabrał Pan Czesław Urban, który przypomniał, że Burmistrz jakiś czas temu 
wspominał o firmie Marcel która wchodzi na nasz rynek i dostała zezwolenie na 
poruszanie się na naszym terenie. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że firma Marcel zwróciła się o wydanie 
pozwolenia na korzystanie z przystanków i taką zgodę uzyskała, jednak nie 
uruchomiła żadnego połączenia. Żadna z firm nie była dotychczas zainteresowana 
świadczeniem usług na trasach lokalnych. Ponadto w 2018 roku wchodzi w życie 
nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym, która nakłada na władze samorządowe 
sporo nowy obowiązków. W ministerstwie Transportu podobno trwają dalsze praca 
nad jeszcze inną nowelizacją ustawy. Prawda jest taka że system prawny nie ułatwia 
wejścia na rynek przedsiębiorcy. 
 
Pan Czesław Urban – PKS Warszawa również nie kursuje i jest problem dostać  
się z Rzeszowa do Ustrzyk i odwrotnie tym bardziej jak zlikwidowany zostanie 
oddział Arrivy. 
 
Pan Burmistrz – Gmina czy powiat nie mają instrumentów aby przeciwdziałać z tym 
problemem. Możemy udzielać dotacji do przewozów jednak wiązałoby się to z bardzo 
wysokimi kosztami. Potrzebne więc są w pierwszej kolejności zmiany centralne. 
 
Ad. 5. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 
 
Głos zabrał radny Pan Jan Kruk który zapytał na co zostanie przeznaczony budynek 
po gimnazjum w Wojtkówce. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że decyzja w sprawie tego budynku 
zostanie podjęta do końca marca. 



 
Głos zabrał Pan Czesław Urban, który zapytał jaka jest w tej sprawie opinia sołectwa 
Wojtkówki czy Wojtkowej. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że taka opinia nie jest wymagana  
w związku z czym nie zwracano się o opinię do sołectw w tym zakresie.  
 
Opinia Komisji Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych – załącznik Nr 3 
– opinia pozytywna. 
 
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 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 

2017, 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – 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). 

  

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy 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 – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
15 radnych (jednogłośnie). 

 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 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 – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
15 radnych (jednogłośnie). 

 

5) 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 

15 radnych (jednogłośnie). 
 

6) w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie 

Ustrzyki Dolne 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

 

7) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej,  której 
przedmiotem jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia  pn.: "Wsparcie 
energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację 
systemów energii odnawialnej  dla gospodarstw domowych”, 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Socha-Kotula. 

 

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). 

 
 



8) w sprawie złożenia przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku  
o dofinansowanie projektu parasolowego pn. „Wsparcie energetyki 
rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów 
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Socha-Kotula. 

 

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). 

 

9) w sprawie wyrażenia zgody na  złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne 
wniosku  o dofinansowanie projektu  pn. „Budowa systemu 
zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą  
i urządzeniami technicznymi sieci”, w ramach Programu Rozwoju 
Obszaru Wiejskich 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-
ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Socha-Kotula. 

 

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). 

 

10)w sprawie ustanowienia pomników przyrody, 
 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

 



11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na 
terenie miejscowości Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości 
oznaczonej numerami działek 92/3, 94/4, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Nieobecny Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 14 radnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

 

12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie 

miejscowości Ropienka, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia 

komunalnego oznaczonej numerem działki 511, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

 

13) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na 
terenie miejscowości Wojtkówka, gmina Ustrzyki Dolne. 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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



14)w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Krościenko Dworzec”, 
terenu położonego w m. Krościenko, Gmina Ustrzyki Dolne, 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Do obrad sesji dołączył Pan Arkadiusz Lupa – obecnych 15 radnych. 

 

Głos zabrał Pan Czesław Urban, który zapytał co jest planowane w Krościenku. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w skutek kontroli przeprowadzonej 

przez Najwyższą Izbę Kontroli, plan musimy zmienić tak, aby dostosowany był pod 

cele transportowe, albo budynek oddać. Żeby tego nie robić musimy zmienić Plan. 

Konkretne plany co do przeznaczenia budynku zostaną Radzie przedstawione. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

 

15) w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie 
„Krościenko Dworzec”, terenu położonego w m. Krościenko, Gmina 
Ustrzyki Dolne. 
 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna – Zał. Nr 4. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

 

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Czesław Urban złożył interpelację w sprawie przedłożenia informacji na kolejnej 

sesji na temat Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Załącznik Nr. 5 

 



Pan Burmistrz poprosił o sprecyzowanie interpelacji. 

 

Pan Czesław Urban doprecyzował, że chodzi o bieżącą działalność spółki – sprawy 

kadrowe, oraz projekty zrealizowane w 2016 roku a także prognozę na 2017. 

 

Ad.7. Sprawy różne. 

 

Kolejno Pan Burmistrz przedstawił odpowiedź na interpelację  złożoną na kolejnej 

sesji przez Pana Bogusława Pleskacza w sprawie opłaty klimatycznej przedstawił 

prezentację na ten temat –odpowiedź na interpelację stanowi  załącznik Nr. 6. 

 

Pan Bogusław Pleskacz podziękował za tak szybką odpowiedź, poinformował,  

że chciałby zaprezentować analizę przygotowaną przez Urząd Marszałkowski  

w formie prezentacji na kolejnej sesji oraz  dołożyć interpelację w sprawie 

przedstawienia informacji ile podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 

turystyczną zostało wezwanych z zapytaniem czy przyjmowali turystów. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że podmioty, które prowadzą działalność 

a przyjmują turystów złożyły w tej sprawie stosowne oświadczenia i dlatego nie 

odprowadzają opłaty miejscowej. Pan Burmistrz przytoczył również krótką informację 

prasową przygotowaną Przez BCTiP. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że Rada otrzymała zaproszenie na konferencje 

poświęconą Strategii Bieszczadzkiej w Myczkowcach, chętni radni mogą wziąć 

udział. Zaproszenie dostępne jest w Biurze Rady. 

 

Kolejno głos zabrał radny Pan Czesław Urban: „8 sekund milczenia to symbol  

8 miesięcy upokorzenia i przykrości”. 

 

Kolejno Głos zabrał Pan Przewodniczący który zwrócił uwagę, że w wersji 

elektronicznej Gazety Bieszczadzkiej nie ukazała się żadna wzmianka o poprzedniej 

sesji Rady.  

 

Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk, który zapytał kto udostępnia w youtube materiały  

z posiedzenia sesji. 

 

Burmistrz- sesję udostępnia informatyk Urzędu z każdego posiedzenia są wrzucane 

materiały zgodnie z zapisem w Statucie. 

 

Pan Andrzej Steciuk zapytał dlaczego nie ma na stronie Urzędu zapisu z ostatniej 

sesji. 

 

Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że nagranie z ostatniej sesji 

prawdopodobnie znajduje się na stronie, jeśli nie to uzupełnimy. 



 

Pan Czesław Urban poinformował, że zapis wideo z ostatniej sesji znajduje się na 

stronie Urzędu. 

 

Głos zabrał również Pan Wojciech Szott – Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury który 

poinformował, że wzmianka o sesji była na Facebooku o sesji, natomiast 

streszczenie sesji było w wersji papierowej gazety. 

 

Ad.8. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie: 12.00. 

Sporządziła: 

Agnieszka Madej 

 


