
Protokół 
 XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 16 listopada 2017 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza 
Romowicza, Skarbnika Panią Ewę Kaczmaryk-Elmerych, Panią Sekretarz 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.  
 
Nieobecni – Pan Bogusław Pleskacz. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.     
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad: 
 

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

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

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

 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 
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. Złożenie informacji nt. działalności sortowni i budowy kompostowni. 
 
W punkcie tym Pan Burmistrz przedstawił prezentację nt. działalności sortowni oraz 
budowy kompostowni – prezentacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
W trakcie prezentacji do obrad sesji dołączył Pan Bogusław Pleskacz – obecnych 15 
radnych.   
 



Ad. 6. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku  dla Powiatu 
Bieszczadzkiego na dofinasowanie zakupu aparatu do znieczulania dla 
SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, 

 
Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały.  
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 4. 
 
Pan Burmistrz poinformował, że pomoc w formie tej uchwały ma charakter doraźny  
w dalszym ciągu czekamy na działania ze strony władz szpitala oraz Starosty. 
 
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 – zał. 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 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych Skarbnik Gminy. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 4. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 
4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  w Hoszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
w Hoszowie, 
 

Projekty uchwał dotyczące przekształcenie szkół przedstawił Pan Zygmunt 
Krasowski Kierownik Wydziału Oświaty. 
 
Opinia Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury względem kolejnych uchwał  
w sprawie przekształcenia szkół  – pozytywna – zał. Nr 5. 



 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 

5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  w Łobozewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

w Łobozewie,  

 

Obrady sesji opuścił Pan Tadeusz kocur – obecnych 14 radnych. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Łodynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
w Łodynie, 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

Publicznych nr 4 w Ropience składającego się z sześcioletniej  Szkoły 

Podstawowej  im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience i Gimnazjum   

w Ropience w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego 

Łukasiewicza w Ropience, 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 

8) w  sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustianowej 
Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Lotnictwa 
Polskiego w Ustianowej Górnej, 
 

Do obrad sesji dołączył Pan Tadeusz kocur – obecnych 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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



 

9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Wojtkowej w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową w Wojtkowej, 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 

10)w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych składającego się z sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych  

i Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych, 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

15 radnych (jednogłośnie). 

 

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach 

Dolnych składającego się z sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach 

Dolnych i Gimnazjum nr 2 w Ustrzykach Dolnych w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarską Szkołę Sportową 

w Ustrzykach Dolnych, 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

15 radnych (jednogłośnie). 

 

12) w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia diagnozy 

obejmującej analizę danej placówki oświatowej z terenu Gminy Ustrzyki 

Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz wprowadzając zmianę aby ze względu na 
nieobecność w najbliższym czasie wpisanego do projektu uchwały Pana Zygmunta 
Krasowskiego, upoważnić do zatwierdzenia diagnozy danej placówki oświatowej 
głównego księgowego Panią Zdzisławę Rybicką. 
 
Opinia Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury względem kolejnych uchwał  
w sprawie przekształcenia szkół  – pozytywna – zał. Nr 5. 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały ze zmianą i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

15 radnych (jednogłośnie). 

 

13)  w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

15 radnych (jednogłośnie). 

 

14)w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów  
w nieruchomości oznaczonej numerem działki 73/1, położonej na terenie 
miasta Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Obrady sesji opuścił Pan Grzegorz Oleksyk – obecnych 14 radnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego – opinia pozytywna – załącznik Nr 6. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

14 radnych (jednogłośnie). 

 

15)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, 

położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Do obrad sesji dołączył Pan Grzegorz Oleksyk – obecnych 15 radnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego – opinia pozytywna – załącznik Nr 6. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 



Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych15 radnych 

(jednogłośnie). 

 

16) w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych Nr XVIII/157/12 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia  

w części uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, 

położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego – opinia pozytywna – załącznik Nr 6. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

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

15 radnych (jednogłośnie). 

 

17) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/515/17 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego  

w Ustrzykach Dolnych, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz, który poinformował, że w związku  

z uwagami Wojewody Podkarpackiego dotyczącymi zmian które zaproponowała 

Komisja Oświaty- jeśli zmienimy oba projekty uchwał na tej sesji uchwałą własną, 

Wojewoda nie rozpocznie procedury zmierzającej do unieważnienia uchwały podjętej 

na sesji poprzedniej.   

 

Głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który w związku z zaistniałą sytuacja zapytał 

radcę prawnego o odpowiedzialność sprawdzania i parafowania projektów uchwał. 

 

W odpowiedzi Pan Sławomir Tarnawski poinformował, ze jeżeli chodzi o ten projekt 

uchwały - nie parafował jej. Ustawa mówi że zasady przyjęć do żłobka określa Rada 

Gminy w formie uchwały i nie ma tu żadnych wytycznych w zakresie poszczególnych 

zapisów. W związku z powyższym wyłączną kompetencje w tym zakresie posiada 

Rada. Radca podkreślił również, że niejednokrotnie się zdarzyło że uchwała pewnej 

treści przechodziła przez nadzór prawny w kilku gminach natomiast w kolejnej gminie 

już nie, co pokazuje ten przypadek. 

 

Głos zabrał Burmistrz Pan Bartosz Romowicz, który poinformował że wielokrotnie 

jest tak, że sprawdzamy i porównujemy uchwały z innymi gminami a później się 



okazuje, że nie przechodzą nadzoru prawnego pod który podlegamy. Przykładu 

daleko nie trzeba szukać ponieważ było tak również w przypadku naszych statutów 

sołectw. 

 

Głos zabrał Pan Tadeusz Kocur który zapytał czym się kierował Wojewoda  

w przypadku tych uchwał. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że moglibyśmy zaczekać i otrzymać od 

Wojewody wyjaśnienie na piśmie, jednak jeżeli zmienimy to sami to przyspieszymy 

całą procedurę, dlatego też Burmistrz zaproponował aby przyjąć tę uchwałę. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Opinię Komisji ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych  – opinia 
pozytywna – załącznik Nr 7. 
 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2,  

Obecnych 15 radnych. 

 

18)w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach 
Dolnych, 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

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

15 radnych. 

 
Ad.7. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał Radny Pan Andrzej Steciuk, który poprosił o przedstawienie informacji nt. 

Klubu Piłkarskiego – funkcjonowanie, dalsze plany. Poprosił również o informację nt. 

BARR Sp. z o.o. - bieżąca działalność, etaty, kwalifikacje pracowników, realizowane 

projekty. 

 

Pan Burmistrz poprosił o doprecyzowanie zadanych pytań w kwestii ram czasowych, 

a sprawie Klubu – czy od początku działalności spółki czy za rok bieżący  

a w przypadku BARR – czy od ostatniego sprawozdania, ponieważ nie tak dawno 

było takie sprawozdanie przedstawiane na sesji. 

 

Głos zabrał radny Pan Czesław Urban, który zapytał czy został zniesiony zakaz 

wjazdu do cmentarza.  

 



Pan Burmistrz – przy tej ulicy został postawiony znak iż jest to ulica ślepa, powstały 

cztery miejsca parkingowe, a za miejscami parkingowymi postawiony jest zakaz 

wjazdu z wyłączeniem właścicieli posesji. 

 

Pan Czesław Urban podziękował za otwarcie parkingu przy Urzędzie w dniu  

1 listopada. Radny zwrócił uwagę że należałoby pomyśleć tez o chodniku do cerkwi 

aby połączyć ciąg pieszy. Kolejno radny zaprezentował krótki filmik – sytuację 

mająca miejsce na ulicy Szkolnej w której prawie potrącone zostało dziecko które 

wyszło z autobusu i przechodziło na drugą stronę ulicy. Ponadto radny podkreślił że 

ostatnio odbyły się naprawy chodnika przy drodze krajowej za co podziękował. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że brakuje nam gruntu, w związku  

z czym na ile tego gruntu wystarczyło chodnik wykonaliśmy, pozostała cześć jest 

własnością prywatną. Jeżeli jest wola ze strony radnych możemy zastanowić się nad 

wykupem tego gruntu od właściciela. W kwestii chodnika na ulicy szkolnej gdzie 

prawie doszło do wypadku rozeznamy sytuację. W kwestii napraw chodników przy 

drogach krajowych doszły do skutku monity słowne i pisemne w tej sprawie. 

 

Głos zabrał radny Pan Henryk Tymejczyk, który zwrócił uwagę na brak znaków  

w Ustjanowej gdzie był robiony chodnik. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował że zaapelujemy do GRDKK i rozwiążemy 

ten problem. 

 

Głos zabrał radny Pan Marek Dziwisz, który poprosił o interwencję w kwestii 

cmentarza na ulicy Jasień w kwestii poprawy stanu nakładki asfaltowej. 

 

Pan Burmistrz – przed nami rok budżetowy 2018, dlatego też tego typu inwestycje 

będzie można wykonać. 

 

Ad.8. Sprawy różne. 

 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady, który poinformował, że do Biura Rady 

wpłynęła informacja nt. stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny  

2016/2017 która zostanie przesłana mailem. Kolejno Pan Przewodniczący poprosił  

o informację nt. zmiany uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Gór Słonnych. 

 

Pan Burmistrz poinformował, że w tym temacie nie jest przygotowany informacje 

przedstawi na kolejnej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował że jakiś czas temu wpłynęło pismo Zarządu 

Powiatu Bieszczadzkiego z prośbą o poparcie starań na rzecz rewitalizacji linii 

kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko na odcinku Zagórz – Krościenko, 

Przewodniczący poprosił radnych o opinie w tej kwestii. Pan Przewodniczący 



poinformował również że w Biurze Rady będzie można wpłacać składkę na rzecz 

Stowarzyszenia Promyk Nadziei. Pan Przewodniczący pogratulował również 

nowemu komendantowi Państwowej straży Pożarnej Panu Emilowi Szmydowi.  

 

Głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który podziękował wszystkim osobom 

zaangażowanym w Budżet obywatelski – jego promocje i zbieranie głosów.  Kolejno 

radny przedstawił krótki filmik nt. pracy wolontariuszy z Ukrainy  na rzecz cmentarza 

w Czerwonogradzie gdzie pochowani są nasi przodkowie. 

 

Glos zabrał Pan Burmistrz podziękował Gminnej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego na czele z Panią Iwoną Woch oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za 

sprawną organizację II Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pan 

Burmistrz przypomniał że nasza gmina otrzymała w tym roku nagrodę Lidera 

Ekonomii Społecznej. Pan Burmistrz poinformował również o zakończeniu pracy 

związanej z Budżetem Obywatelskim i odczyta protokół  kończony w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego oraz Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego tym samym 

przedstawił wyniki głosowania.  

 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Steciuk który poinformował, że do Rady wpłynęło 

pismo skierowane do Komisji Budżetu w sprawie prośby o poprawę stanu drogi  

w okolicach garaży przy SP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. W tej kwestii przytoczył 

fragment Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych z dnia 16 listopada br.  

– protokół Komisji – Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Głos zabrał Pan Czesław Urban który poprosił o przesłanie pisma do którego odnosił 

się Pan Andrzej Steciuk. 

 

Pan Wiceprzewodniczący poprosił również aby w miarę możliwości otwierać bramę 

wjazdową przy hali sportowej, gdyż użytkownicy garaży umiejscowionych w pobliżu 

korzystają z tej drogi. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował że najważniejsze jest bezpieczeństwo 

dzieci uczęszczające do SP Nr 1, z uwagi na to iż młodzież na tej trasie organizowała 

wyścigi, w pierwszej kolejności musimy zamówić progi zwalniające  

i dopiero będziemy mogli kompleksowo zająć się tematem. 

 

Ad. 9. Zakończenie obrad. 

Zakończenie: 12.30. 

Sporządziła: 

Agnieszka Konopelska 

 


