
Protokół 
 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 11 maja 2017 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XXXIII 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 13 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 Pan Czesław Urban, który w imieniu Komisji Ochrony 
Środowiska Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego złożył 
wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych w celu opracowania 
programu wsparcia działań związanych z zagospodarowaniem terenów 
komunalnych przy budynkach mieszkalnych na obszarze miasta i gminy 
Ustrzyki Dolne i o skierowanie projektu do dalszych prac Komisji. 
 
Pan Burmistrz odpowiedział, że pomimo przekazania projektu uchwały 
z wyprzedzeniem komisja zbyt późno zajęła się wypracowaniem opinii. Komisja 
Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych wypracowała opinie do powyższego projektu 
uchwały, w związku z tym proponuję, aby nie wycofywać projektu z porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ochrony Środowiska 
Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego: 

 
Głosowanie: za – 3, przeciw – 8, wstrzymujących się – 2, obecnych 

13 radnych. 
Wniosek został odrzucony. 
 
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad: 
 

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

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej: 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych  
13 radnych. 

 
 



 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych Pan Bartosz Romowicz przedstawił sprawozdanie  
za okres międzysesyjny oraz sprawozdanie z wydanych zarządzeń – załącznik  
Nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 5. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

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

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik wraz z Panem Burmistrzem. 
 
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 – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
13 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 – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
13 radnych (jednogłośnie). 

 

3) w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

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



 

 

4) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

Nr XIX/237/16 28 kwietnia 2016 r. 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 3. 
 

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

 
5) w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania 

publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Podkarpackiego. 

 

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

 

6) w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

w celu opracowania programu wsparcia działań związanych 

z zagospodarowaniem terenów komunalnych przy budynkach 

mieszkalnych na obszarze miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Pani Leokadia Bis zapytała czy jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada własny grunt 

to czy może brać udział w programie. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że postara się dostosować uchwałę tak, aby wspólnoty 

z własnym gruntem również mogły wziąć udział w programie. 

 

Głos zabrał Pan Czesław Urban, który poruszył następujące kwestie: dlaczego 

program nie jest adresowany również do spółdzielni mieszkaniowych, skąd 

weźmiemy środki na finansowanie projektu, czy jest możliwość, aby w komisji 



powołanej przez Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

znalazł się reprezentant Rady Miejskiej. 

 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedział na pytania Pana Urbana. Jeśli ktoś z Państwa 

Radnych chciałby znaleźć się w w/w komisji to oczywiście po uzgodnieniu z Panem 

Przewodniczącym może włączyć się w prace komisji. Program będzie finansowany 

z środków własnych gminy. Spółdzielnie mają swoje środki na tego typu inwestycje. 

 

Pan Arkadiusz Lupa stwierdził, że Gmina Ustrzyki Dolne zostanie częściowo 

odciążona z realizowania zadań na terenach przyległych do wspólnot 

mieszkaniowych. 

 

Pan Czesław Urban zapytał jakie środki są planowane w budżecie gminy na 

realizację tego programu oraz kto będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury po 

upływie dzierżawy. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział na pytania Pana Radnego. 

 

Pan Andrzej Steciuk odczytał komentarz Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych. 

Na tej podstawie Pan Burmistrz zaproponował wykreślenie ostatniego akapitu 

uzasadnienia do uchwały. 

 

Pani Renata Wolańska zapytała co stanie się w sytuacji w której nie będzie chętnych 

wspólnot do współpracy, czy w związku z tym gmina poniesie jakieś koszty? 

 

Pan Burmistrz poinformował, że w tej sytuacji gmina nie poniesie żadnych kosztów. 

 

Pan Arkadiusz Lupa zaproponował, aby podczas posiedzenia Komisji Ochrony 

Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego 

podjąć dyskusję nad projektami zarządzeń dołączonymi do projektu uchwały. 

 

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 – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych 
13 radnych (jednogłośnie). 

 

7) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące 
tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 
z budżetu gminy Ustrzyki Dolne. 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz wraz z Panią Skarbnik. 



Pan Andrzej Steciuk zaproponował zmiany w treści uchwały tj. wykreślić z §2 
sformułowanie ,,sfinansowanie lub’’. 
 
Pan Burmistrz jako autor uchwały zgodził się na zmianę. 
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  
– opinia pozytywna – załącznik Nr 3. 
 
Obrady opuścił radny Pan Andrzej Steciuk. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych 
12 radnych (jednogłośnie). 

 
8) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ustjanowa Dolna. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Na salę wrócił Pan Andrzej Steciuk. 

 

Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Marek Dziwisz – opinia pozytywna – 
załącznik Nr 4. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

 

Ad.6. Wolne wnioski i zapytania radnych.  

 

Głos zabrał radny Pan Czesław Urban, który poruszył następujące kwestie: dziura 

w chodniku na skrzyżowaniu ulic Bełskiej i Pionierskiej, nienaprawiony fragment drogi 

na ulicy Pionierskiej, stan chodnika przy dojściu do ulicy Nowej od ulicy Dobrej, 

sprawa wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych, stan prawny 

działki przy ul. Sikorskiego. 

 

Pan Burmistrz wyjaśnił wszystkie kwestie poruszone przez radnego Pana Czesława 

Urbana.  

 

Głos zabrał Prezes MPGK Pan Marian Stebnicki, który rozwinął kwestię wywozu 

odpadów komunalnych z kontenerów przy blokach. Poinformował, że odpady są 

usuwane na zgłoszenie administracji, a opóźnienie które wystąpiło w ostatnim czasie 

było spowodowane długą przerwą w pracy podczas weekendu majowego. 

 

Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który zapytał czy w naszej gminie jest 

wprowadzony Program Rewitalizacji oraz poruszył kwestię parkowania na ulicy 



Dobrej. Stwierdził, że znak zakazu zatrzymywania nie obowiązuje na całej długości 

ulicy przez co w godzinach porannych rodzice przywożący dzieci do szkoły parkują 

na poboczu utrudniając ruch, a w tym samym czasie nowy parking jest pusty. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa 

Urzędu Miejskiego wraz z Komendą Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych 

postarają się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla ulicy Dobrej. Odnośnie rewitalizacji 

została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do stworzenia planu rewitalizacji. 

Obecnie trwają prace nad stworzeniem komitetu programu rewitalizacji. 

 

Pan Arkadiusz Lupa wyraził nadzieję, że Gmina Ustrzyki Dolne będzie gotowa na 

złożenie projektu, tak by można było uzyskać dofinansowanie. 

 

Pan Bogusław Pleskacz zapytał jak wygląda sprawa własności spółki Gospodarka 

Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o. po podniesieniu kapitału spółki. Następnie złożył 

interpelację, w brzmieniu: ,,Czy w naszej gminie są przyjęte uchwałą zasady 

określające sposób wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego’’. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że podniesienie kapitału spółki poprzez wniesienie 

określonej kwoty przez właściciela nie ma wpływu na proporcje własności. 

Odpowiedź na interpelację zostanie udzielona na piśmie. 

 

Ad.8. Sprawy różne.  

 

Pan Przewodniczący poinformował o zmianie godziny wyjazdu na Słowację. 

 

Pan Burmistrz zaprosił na najbliższe wydarzenia w naszej gminie, Sprzątanie 

Strwiąża oraz III Bieszczadzki Bieg Uliczny. 

 

Ad. 9. Zakończenie: 1145 

 

Sporządził: 

Karol Lenard 


