
Protokół 
 XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XLI 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, nauczycieli 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.  
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.     
 
Pan Bogdan Ferenc złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad punktu 5 tj. 
Informacja dyrektora BCTiP dotycząca działalności w zakresie turystyki i promocji  
w Gminie Ustrzyki Dolne. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz który poprosił o pozostawienie tego punktu i obejrzenie 
przygotowanej prezentacji. 
 
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek: 
 

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

 
Po zatwierdzeniu przez radnych wniosku, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
porządek obrad w nowym brzmieniu. 
 

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

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

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. Informacja dyrektora BCTiP dotycząca działalności w zakresie turystyki  
i promocji w Gminie Ustrzyki Dolne na 2018 rok. 
Wycofany. 
 
Ad. 6. Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na 2018 rok. 
 
Burmistrz przedstawił i szeroko omówił dane dotyczące Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne  
na 2018 rok w formie prezentacji. Prezentacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Szczegółowa wypowiedź Burmistrza na nagraniu audio. 
 
Ad. 7. Procedura uchwalenia budżetu Gminy: 
 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
 
Do obrad dołączył Pan Henryk Tymejczyk – obecnych 15 radnych. 
 
Projekt uchwały został dokładnie przedstawiony przez Pana Burmistrza podczas 
prezentacji  stanowiącej załącznik Nr 3 do protokołu. 
 

b) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek. 
 
Burmistrz Pan Bartosz Romowicz przedstawił autopoprawki do uchwały budżetowej: 
 
- wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową: 
 
1. w § 1 uchwały budżetowej w zestawieniu dotyczącym dochodów budżetu gminy na rok 
2018, w dziale 801 – Oświata i wychowanie usunięto wiersz dot. dochodów jednostek 
budżetowych – Przedszkola z tytułu wpływów z lat ubiegłych, który nie miał wskazanej 
kwoty,  
 
2.  w § 9 uchwały budżetowej w zastawieniu wydatków na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności dotyczących 
wydatków bieżących poprawiono opis tabeli: „Razem wydatki bieżące”, 
 
- własne: 
Poprawiono nazwy wydatków inwestycyjnych -§ 2 pkt 3 tabela dotycząca wydatków 
majątkowych  zaplanowanych w rozdziale 600 Transport i łączność: 
  
1. Nazwę zadania  „Przebudowa drogi gminnej ul. Łukasiewicza nad ZB Delfin”  zmieniono 

na „Budowa drogi gminnej przy ul. Gombrowicza nad ZB Delfin”, 
2. Nazwę zadania  „Przebudowa drogi gm. Zawadka -Stańkowa”  zmieniono na 
„Przebudowa i budowa drogi gm. Zawadka -Stańkowa”, 
3. Nazwę zadania  „Przebudowa drogi gm. w Ustjanowej Górnej”  zmieniono na 
„Przebudowa drogi gm. Jureczkowa” (zgodnie z  podjętą uchwałą Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017r. Nr XXXVII/496/17 w sprawie zaciągania 
zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 
rok). 
 

c)  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 
projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018. 
 



Wiceprzewodnicząca Rady Pani Leokadia Bis odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki 
Dolne na rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
d) Odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady 
Miejskiej w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 
2018. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Steciuk odczytał obszerną opinię Komisji 
ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej w sprawie projektu uchwały 
budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018. Opinia Komisji – pozytywna  
- stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Pan Przewodniczący Komisji zaznaczył, że 
opinia Komisji była niejednogłośna. 
 
e) Odczytanie pozostałych opinii komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie 
projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017. 
 
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawianie opinii 
komisji wypracowanych w toku prac nad budżetem gminy na 2018 rok. 
Opinie przedstawiane były kolejno przez:  
 

     - Komisję ds. Wsi – opinia pozytywna – zał. Nr 6 
 

- Komisję Rodziny, Pomocy Społecznej i Spraw Mieszkaniowych – Komisja nie 
wypracowała opinii. 
 
- Komisja Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego - Komisja nie wypracowała opinii. 
 
-  Komisja Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury - Komisja nie wypracowała opinii. 
 
- Komisję Rewizyjną, Skarg i Wniosków – Komisja nie wypracowała opinii. 
 
 
f) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez 
radnych i nie uwzględnionych w tym projekcie uchwały budżetowej. 
 
Radni nie złożyli żadnych wniosków. 
 
g) Przedstawienie stanowiska Burmistrza do złożonych wniosków. 
 
Radni nie złożyli żadnych wniosków.  

 
h) Dyskusja.  
 
Głos zabrał Pan Arkadiusz Lupa - prace nad budżetem trwały długo, niestety nie udało 
się wypracować jednoznacznej opinii, dlatego każdy pozostanie przy swoim zdaniu. 
Krótko odniósł się do budżetu, poinformował, że zdaje sobie sprawę że potrzeby gminy 
są bardzo duże, dlatego też budżet jest obciążony dużym deficytem. Radny wyraził 
obawę, że w związku z taką sytuacją w budżecie w przyszłości utrudnione będzie 
korzystanie ze środków zewnętrznych gdzie potrzebny będzie wkład własny. Radny 



zasugerował aby przeznaczać środki na inwestycje celu publicznego ze środków 
zewnętrznych. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, ze nieprawdą jest, że nie będzie środków 
na wkłady własne w latach przyszłych. Ponadto, dzień po spotkaniu z radnymi Pan 
Burmistrz przesłał do Komisji Budżetu wykaz inwestycji, poprosił również Radę  
o wskazanie z których inwestycji można zrezygnować, ponieważ dla Burmistrza 
wszystkie są ważne.  
 
Radny Pan Arkadiusz Lupa – Należy brać pod uwagę w przyszłości na co jest nas stać.  
 
Radny Pan Czesław Urban – zapytał o wydatki w kwocie 300 000 zł na oświetlenie 
uliczne. 
 
Pan Burmistrz – to spłata  oszczędności z prądu inwestycji.  
 
Pan Czesław Urban – dopytał o konkrety. 
 
Pan Burmistrz – jest to inwestycja już wykonana -  to zmiany na oświetlenie ledowe.  
 
Pan Czesław Urban – Budżet powinien być w miarę sprawiedliwy, radny stwierdził że 
niektóre instytucje są bardziej doceniane. 
 
Pan Burmistrz – owszem wzrastają wydatki na BCTiP, jednak skończyły się środki na 
wynagrodzenia z PUP, należało przedłużyć umowy pracownikom więc są to też środki 
na wynagrodzenia dla pracowników którzy się sprawdzili. Jeśli chodzi  
o Bibliotekę, Burmistrz poprosiłaby zwrócić uwagę że gmina wykonuje zadania powiatu 
w zakresie prowadzenia PiMBP. Ponadto po raz pierwszy od kilku lat pracownicy 
obsługi w Oświacie dostaną wyższe podwyżki. 
 
Przewodniczący Rady -  Pan Przewodniczący poinformował, że spotyka się z opiniami, 
że Rada nie ma zbyt dużego kładu w budżet czy inwestycje gminne, jednak należy 
wziąć pod uwagę, że to oba organy są odpowiedzialne za wygląd budżetu. Burmistrz 
jako odpowiedzialny za przedstawienie, Rada natomiast zatwierdza lub też nie. 
 
i) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.  

 
Radny Pan Bogusław Pleskacz złożył wniosek formalny o 10-cio minutową przerwę, 
ponieważ ma wątpliwości czy wszelkie procedury związane z budżetem zostały 
dopełnione i chciałby to sprawdzić. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek: 
 
Głosowanie: za – 7, przeciw – 6 wstrzymujących się – 2, obecnych 15 radnych. 
 
Wniosek został przyjęty – ogłoszono 10 minut przerwy. 
Po przerwie: 
 
Obecnych 14 radnych – obrady opuściła Pani Janina Oterska. 
 
Pan Przewodniczący kolejno poddawał pod głosowanie autopoprawki w pierwszej 
kolejności te wynikające z opinii RIO: 



 
1) w § 1 uchwały budżetowej w zestawieniu dotyczącym dochodów budżetu gminy na 

rok 2018, w dziale 801 – Oświata i wychowanie usunięto wiersz dot. dochodów 
jednostek budżetowych – Przedszkola z tytułu wpływów z lat ubiegłych, który nie 
miał wskazanej kwoty,  

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

obecnych 14 radnych (jednogłośnie). 
 

Do obrad sesji dołączyła Pani Janina Oterska – obecnych 15 radnych. 
 

2) w § 9 uchwały budżetowej w zastawieniu wydatków na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy 
Spójności dotyczących wydatków bieżących poprawiono opis tabeli: „Razem 
wydatki bieżące”, 

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

obecnych 15 radnych (jednogłośnie). 
 
- własne: 
Poprawiono nazwy wydatków inwestycyjnych -§ 2 pkt 3 tabela dotycząca wydatków 
majątkowych  zaplanowanych w rozdziale 600 Transport i łączność: 
  

1) Nazwę zadania  „Przebudowa drogi gminnej ul. Łukasiewicza nad ZB Delfin”  
zmieniono na „Budowa drogi gminnej przy ul. Gombrowicza nad ZB Delfin”, 

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

obecnych 15 radnych (jednogłośnie). 
 

2. Nazwę zadania  „Przebudowa drogi gm. Zawadka -Stańkowa”  zmieniono na 
„Przebudowa i budowa drogi gm. Zawadka -Stańkowa”, 

 
 

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

 
3. Nazwę zadania  „Przebudowa drogi gm. w Ustjanowej Górnej”  zmieniono na 
„Przebudowa drogi gm. Jureczkowa” (zgodnie z  podjętą uchwałą Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017r. Nr XXXVII/496/17 w sprawie zaciągania 
zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 
rok). 
 

Głosowanie: za – 9, przeciw – 5, wstrzymujących się – 1,  
obecnych 15 radnych  

 
   j) Głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej nie uwzględnionych 
      w autopoprawce. 

 
Komisje nie złożyły wniosków. 

 
k) Głosowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2017 rok. 
 



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 

Głosowanie: za – 8, przeciw – 2, wstrzymujących się – 5, obecnych podczas 
głosowania – 15 radnych.  

 
Pan Burmistrz krótko podziękował za przegłosowanie uchwały, osobom które były 
przeciw zaprosił do współpracy, podziękował również kierownikom Wydziałów, Pani 
Skarbnik, Pani Sekretarz oraz pracownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego. 

 
Ad. 7. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 

 

 w sprawie 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 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i  poddał pod głosowanie:  
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 5, obecnych podczas  
głosowania – 15 radnych   

 

 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl 
w 2018 roku, 

 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk   
– opinia pozytywna - Załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Obrady 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 podczas  
głosowania – 14 radnych  (jednogłośnie). 

 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Samorządu 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk   
– opinia pozytywna - Załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Obrady 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 podczas  
głosowania – 14 radnych  (jednogłośnie). 

 
 



 w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2018 roku zadań od 
Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej. 

 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk   
– opinia pozytywna - Załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Obrady 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 podczas  
głosowania – 14 radnych  (jednogłośnie). 

 
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
W tym punkcie radni nie zabrali głosu.   
 
Ad. 9. Sprawy różne. 
 
Pan Przewodniczący Rady zapytał Burmistrza na jakim etapie znajduje się program OZE. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz że zagrożeń nie ma i wszystko odbywa się zgodnie  
z harmonogramem. 
 
Radny Pan Arkadiusz Lupa – zapytał jak się przedstawia kwestia lodowiska. 
 
Pan Burmistrz – lodowisko zostało uruchomione w dniu wczorajszym, lodowisko 
funkcjonuje wszystkich serdecznie zaprasza. 
 
Radny Pan Bogusław Pleskacz – zapytał czy posiadamy polisę ubezpieczeniowa jeśli 
chodzi o przebywanie na terenie lodowiska. 
 
Pan Burmistrz – Gmina od zawsze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
 
 
Ad. 10. Zakończenie obrad. 
  
Przewodniczący Rady złożył podziękowania za rok merytorycznej współpracy, oraz 
życzenia noworoczne dla mieszkańców oraz zgromadzonych na sali.  
 
Zakończenie obrad 12:25 
Sporządziła: 
Agnieszka Konopelska  

 
 

     
 


