
Protokół 
 XLV Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc otworzył XLV nadzwyczajną sesję Rady 
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza, 
Panią Wiceburmistrz Katarzynę Sekułę, Skarbnika Panią Ewę Kaczmaryk-Elmerych, 
Sekretarza Panią Janinę Sokołowską, wszystkich radnych, sołtysów, kierowników 
wydziałów Urzędu Miejskiego 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.  
 
Nieobecni – Pani Marta Mermer, Pan Bogusław Pleskacz.  
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.      
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc pod głosowanie porządek obrad: 
 

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

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

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

 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.  
 
W punkcie tym Pan Burmistrz poinformował, że z uwagi na charakter sesji 
sprawozdanie za okres międzysesyjny zostanie przedstawione na kolejnej 
zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. 
 
Ad. 5. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 
2018, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik. 
  



Do obrad sesji dołączył Pan Bogusław Pleskacz – obecnych 14 radnych. 
Głos zabrała Pani Leokadia Bis, która zapytała od którego momentu rozpoczynałby 
się remont drogi w Bandrowie. 
 
Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz.  
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  
– opinia pozytywna – Zał. Nr 2. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego, 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  
– opinia pozytywna – Zał. Nr 2. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 
3) w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz omawiając siedziby wszystkich obwodów 
wyborczych. Kolejno Pan Burmistrz poprosił o zgłaszanie ewentualnych innych 
propozycji lokali wyborczych. Burmistrz poinformował ponadto, że jeżeli uchwała ta  
w dniu dzisiejszym nie zostanie podjęta możemy jeszcze próbować do  dnia 26 
kwietnia. Po 26 kwietnia decyzję w tej sprawie będzie podejmował Komisarz 
Wyborczy. 
 
Kolejno głos zabrał Pan Przewodniczący Rady, który poinformował, że propozycje 
innych lokali wyborczych były przedstawiane. 
 
Pan Burmistrz stwierdził, że nie zgodzi się na to, aby pozostawić obwód  
do głosowania w budynku, który nie jest lokalem wyborczym. 
 
Głos zabrał Pan Czesław Urban, który zapytał o lokal przy ul. PCK po byłej pizzerii 
Orlik. 
 
W odpowiedzi Pani Sekretarz poinformowała, że owszem kiedyś znajdowała się tam 
siedziba komisji, jednak z tego co słyszała jest to lokal w trakcie remontu. Ponadto 
nie może być tak, ze siedziba komisji znajduje się w lokalu w którym sprzedaje się 
alkohol. 



 
Pan Czesław Urban poinformował, że rozmawiał z Panem Bronisławem Plęsem 
właścicielem lokalu przy ulicy PCK i z informacji jakie uzyskał  w chwili obecnej nie 
prowadzi się tam żadnej sprzedaży alkoholu. Radny stwierdził, że chciałby poddać 
pod rozwagę  ten lokal. 
 
Pani Sekretarz poinformowała, że sytuacja którą przedstawiła dotyczyła ostatnich 
wyborów w chwili obecnej  nie prowadziliśmy rozmów dot. tego lokalu,  jest  
to własność prywatna. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że lokale wyborcze podlegają 
uzgodnieniu z Komisarzem Wyborczym. W związku z powyższym poinformował,  
że na dzień dzisiejszy nie może poddać innych propozycji pod głosowanie nie 
uzgodnionych z Komisarzem. 
 
Opinia Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – negatywna – zał. Nr 2. 

Opinia Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków – negatywna – zał. Nr 3. 

Opinia Komisji Wsi – negatywna – zał. Nr 4. 

Opinia Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury – negatywna – zał. Nr 5. 

Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego – negatywna – zał. Nr 6. 

Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych – negatywna 

 – zał. Nr 7. 

 
Kolejno przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 1, przeciw – 10, wstrzymujących się – 3, obecnych  
14 radnych 

 
Projekt uchwały nie został przyjęty. 
 

4) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach oraz  
w sprawie wyrażenia  zgody na zamianę nieruchomości położonych  
na terenie miejscowości Nowosielce Kozickie i Wojtkówka, gmina 
Ustrzyki Dolne, 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 
Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna – zał. Nr 6. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 



5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
położonej w miejscowości Grąziowa, gmina Ustrzyki Dolne, będącej 
własnością Skarbu Państwa, 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 2. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

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

 
Ad.6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Nie było. 

 

Ad.7. Sprawy różne. 

 

Nie było. 

 

Ad. 10. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie: 16.40. 

Sporządziła: 

Agnieszka Konopelska 

 


