
Protokół 
 XLIX Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 8 czerwca 2018 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc powitał Burmistrza Pana Bartosza 
Romowicza, Skarbnika Panią Ewę Kaczmaryk-Elmerych, wszystkich radnych, 
sołtysów, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli służb 
mundurowych, nauczycieli oraz zaproszonych gości.  
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 10 radnych, wobec 
powyższego nasze obrady są prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik  
Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
(nieobecni: Pan Marek Dziwisz, Pan Jan Kruk, Pani Marta Mermer, Pani Janina 
Oterska, Pan Bogusław Pleskacz) 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.     
 
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku 
obrad punktu pn. Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych nt. kontroli przeprowadzonej 
przez Komisję Rewizyjną, Skarg i Wniosków w sprawie sprawowanego nadzoru 
właścicielskiego Burmistrza Ustrzyk Dolnych nad BARR Sp. z o.o. w Ustrzykach 
Dolnych.  
 
Wniosek stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Pan Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie punktu pn. Sprawozdanie Burmistrza 
za okres międzysesyjny 
 
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie Informacji 
Burmistrza Ustrzyk Dolnych nt. kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, 
Skarg i Wniosków w sprawie sprawowanego nadzoru właścicielskiego Burmistrza 
Ustrzyk Dolnych nad BARR Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych 
 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 6, wstrzymujących się – 1, obecnych  
10 radnych. 

Wniosek został odrzucony. 
 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie 
Sprawozdania Burmistrza za okres międzysesyjny: 
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
10 radnych (jednogłośnie). 

 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad w nowym 
brzmieniu. 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
10 radnych (jednogłośnie). 

 
Porządek obrad został przyjęty. 



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

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
10 radnych (jednogłośnie). 

 
Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej:  
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
10 radnych (jednogłośnie). 

 
Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 
Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby ze względu na krótki okres pomiędzy 
sesjami a tym samym krótki czas na zapoznanie się z protokołem ten punkt 
przesunąć na kolejną sesję. 
 
Radni nie wyrazili sprzeciwu. 
 
Ad. 6. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.  
 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych Pan Bartosz Romowicz przedstawił sprawozdanie  
za okres międzysesyjny oraz sprawozdanie z wydanych zarządzeń – załącznik  
Nr 3 do protokołu.   
 
Pan Bogdan Ferenc poprosił Burmistrza, aby omówił szerzej temat Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. oraz spotkania z Panem 
Władysławem Ortylem Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. 
 
Pan Burmistrz omówił zagadnienia poruszone przez Pana Bogdana Ferenca. 
 
Pan Przewodniczący zapytał czy odwołano Prezesa PEC. 
 
W odpowiedzi pan Burmistrz poinformował, że jedynie ustalono kryteria wyboru 
nowego prezesa. 
 
Ad. 7. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

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

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 



Głos zabrał Pan Władysław Tarnawski, który przedstawił plany budowy świetlicy 
wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym. 
 
Pani Leokadia Bis zapytała o całkowity koszt budowy świetlicy w Dźwiniaczu. 
 
Pan Władysław Tarnawski poinformował, że całkowity koszt budowy wynosi około 
900 tys. zł.  
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który odniósł się do kosztorysu oraz sposobu 
finansowania inwestycji w Dźwiniaczu. 
 
Pani Leokadia Bis zapytała czy kwota dotacji wynosi około 30% kosztów całkowitych.  
 
Pan Burmistrz potwierdził, że na ten moment dofinansowanie wynosi około 30%. 
 
Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk stwierdził, że do tej formy finansowania inwestycji 
należy podejść bardzo ostrożnie. 
 
Pan Władysław Tarnawski przedstawił sposób finansowania inwestycji w najbliższych 
latach. 
 
Pan Andrzej Steciuk odczytał opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych: 
– w części dochodowej – pozytywna 
– w części wydatków – negatywna – zał. Nr 4. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który przytoczył §32 Statutu Gminy Ustrzyki Dolne. 
Stwierdził tym samym, że posiedzenie Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych 
było nie prawomocne. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawki zaproponowane przez Pana 
Andrzeja Steciuka i Panią Leokadię Bis w protokole komisji: 
 

1. Dział 921 – Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego: 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 
- Modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Serednicy  15 000 zł 
- Modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Jureczkowej  15 000 zł. 
W/w kwotę 30 000 zł przeznaczyć na zmniejszenie deficytu gminy Ustrzyki 
Dolne.  

 
Głosowanie: za – 7, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2,  

obecnych 10 radnych. 
 

2. Dział 921 – Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego: 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 

 Kwotę 146 000 zł pozostawić z niezmienionym zapisem, czyli: 
 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźwiniacz Dolny. 
 
Głosowanie: za – 7, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2, obecnych 10 radnych. 

 
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
dla OSP Stańkowa – Budowa oczyszczalni biologicznej przy budynku 



nowoprojektowanej remizy strażackiej w Stańkowej w kwocie 12 000 zł jest 
niewłaściwa na tym etapie zaawansowania prac projektowych. Kwotę 12 000 
zł przeznaczyć na zmniejszenie deficytu gminy Ustrzyki Dolne. 

 
Głosowanie: za – 9, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0, obecnych 10 radnych. 
 
W związku z przegłosowanymi poprawkami do projektu uchwały Pan Burmistrz złożył 
wniosek o przerwę w obradach w celu wprowadzenia zmian w projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Rady zarządził 15 minut przerwy do godz. 1110. 
 
Po przerwie, Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z wprowadzonymi 
poprawkami. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 8, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1, obecnych 
10 radnych. 

 
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki 

Dolne, 
 
Pan Burmistrz złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  
w związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne  
na rok 2018. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza: 
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
10 radnych (jednogłośnie). 

 
3) w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Pan Andrzej Steciuk odczytał opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – 
pozytywna – zał. Nr 4. 
 
Glos zabrał Pan Burmistrz. Odnosząc się do treści opinii komisji poinformował,  
że zawsze na posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miejskiej kieruje się prawdą.  
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
10 radnych (jednogłośnie). 

 
4) w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie pn. ,,Budowa 

świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny’’, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik Gminy. 



 
Pan Andrzej Steciuk odczytał opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – 
negatywna – zał. Nr 4. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz. Przypomniał o tym, że posiedzenie Komisji było 
nieprawomocne. Zwrócił się do Komisji z prośbą o wstrzemięźliwe wydawanie opinii, 
które mogą krzywdzić poszczególnych mieszkańców naszej gminy. 
 
Pan Andrzej Steciuk przeprosił mieszkańców, których urazić mogły słowa zawarte  
w opinii Komisji. 
 
Pan Burmistrz przedstawił sposób finansowania inwestycji w Dźwiniaczu. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 2, przeciw – 6, wstrzymujących się – 2, obecnych 
10 radnych. 

 

5) w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r., 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 
 
Głos zabrała Pani Renata Wolańska, która zapytała tryb głosowania mieszkańców. 
 
Pan Burmistrz omówił tryb głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
10 radnych (jednogłośnie). 

 

6) w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji 
społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako 
części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r., 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 
Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  podczas 

głosowania –  10 radnych. (jednogłośnie). 
 

7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 

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 – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  

10 radnych (jednogłośnie). 

 

Głos zabrał Pan Burmistrz, który przedstawił stan zadłużenia gminy w latach 

poprzednich. 

 

Pan Andrzej Steciuk poprosił, aby Burmistrz przypomniał jaka kwota wolnych 

środków została po poprzedniej kadencji. 

 

Pan Burmistrz przytoczył kwoty wolnych środków z lat 2014 – 2017 oraz 

zagwarantował, że również w obecnym budżecie pozostanie normalna kwota 

wolnych środków. 

 

8) w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 
gminy Ustrzyki Dolne dla podmiotów niezaliczonych do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na 
zadanie inne niż określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu 
kontroli wykonania zadań, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik Gminy. 
 
Pan Andrzej Steciuk odczytał opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – 

negatywna – zał. Nr 4. 

 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który przypomniał o tym, że posiedzenie Komisji było 
nieprawomocne oraz zapytał czy przekazywanie środków organizacjom 
pozarządowym na podstawie np. Programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne  
z organizacjami pozarządowymi można nazwać rozdawnictwem. 
 
Pan Arkadiusz Lupa stwierdził, że ten tryb udzielania dotacji jest wprowadzany  
w związku z planowaną nietypową, dużą dotacją na inwestycję w Dźwiniaczu. Pan 
Arkadiusz Lupa zapytał jaka jest istota tego trybu udzielania dotacji. 
 
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego. 
 
Pan Burmistrz odniósł się do opinii Komisji Budżetowej. Wyjaśnił również sposób 
przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 4, wstrzymujących się – 3, obecnych  
10 radnych. 

 

9) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 

 



Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk – 
Komisja proponuje uznać wszystkie trzy skargi za bezzasadne. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
10 radnych (jednogłośnie). 

 

10)  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 10 przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

10 radnych (jednogłośnie). 

 

11)  w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Wojtkowa, 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

10 radnych (jednogłośnie). 

 

12)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/602/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć bezpłatnych, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Zygmunt Krasowski – Kierownik Wydziału Oświaty. 

 

Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur  
– pozytywna – załącznik Nr 6. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

10 radnych (jednogłośnie). 

 

13)  w sprawie poparcia idei budowy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich  
na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 



Głos zabrał Pan Arkadiusz Lupa, który zapytał czy Rada Miejska może zająć 

stanowisko dotyczące konkretnej lokalizacji ośrodka. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że ostateczną decyzję w sprawie lokalizacji ośrodka 

podejmie Ministerstwo Sportu, natomiast Rada może przedstawić swoją opinię  

w formie pisma skierowanego do Ministra Sportu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 4. 

 

Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur  
– pozytywna – załącznik Nr 6. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

10 radnych (jednogłośnie). 

 

14)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk 
Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, 

 
Salę obrad opuścił Pan Tadeusz Kocur. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk  
– pozytywna – załącznik Nr 5. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 4. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

9 radnych (jednogłośnie). 

 

15)  w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
wyrażającą zgodę na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych 
nieruchomości mienia komunalnego, 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk  
– pozytywna – załącznik Nr 5 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 4. 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:  
 

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

9 radnych (jednogłośnie). 



 

16)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie 

miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – 
pozytywna – załącznik Nr 5 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – negatywna – zał. Nr 4. 

 
Na salę obrad wrócił Pan Tadeusz Kocur. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który odniósł się do opinii Komisji Budżetowej. Przytoczył 
fakt, iż w przeszłości Pan Andrzej Steciuk kupił lokal mieszkalny z bonifikatą od 
gminy oraz działkę budowlaną. Pan Burmistrz zapytał czym te sytuacje różniły się od 
omawianej sprzedaży działki w Dźwiniaczu. 
 
Pan Andrzej Steciuk stwierdził, że Komisja Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych 
zawsze była za tym, aby sprzedawać grunty gminne osobom, które chcą sobie 
polepszyć bytowanie. Natomiast nieruchomości, które stanowią osobną działkę mogą 
w przyszłości służyć w jakimś celu i nie powinny być sprzedawane jeżeli nie jest to 
konieczne. 
 
Głos zabrał Pan Władysław Tarnawski, który stwierdził, że sprzedaż tej działki 
umożliwi mieszkańcowi wybudowanie własnego domu, w którym będzie mógł 
zamieszkać razem z rodziną. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy do godz. 1240. 
 
Po przerwie, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 6, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1, obecnych  

10 radnych. 

 

 Głos zabrał Pan Władysław Tarnawski, który podziękował za podjęcie uchwały. 

 

17)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta 

Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 

Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna – załącznik Nr 5 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – negatywna – zał. Nr 4 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 



 
Głosowanie: za – 6, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1, obecnych 

10 radnych. 

 

18)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie 
miejscowości Łobozew Górny nieruchomości mienia komunalnego, 
oznaczonej numerem działki 96/2, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 

Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna – zał. Nr 5 

 

Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 4 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

10 radnych (jednogłośnie). 

 

19)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie 
miejscowości Nowosielce Kozickie nieruchomości mienia komunalnego, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 

Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna – zał. Nr 5 

 

Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – negatywna – zał. Nr 4 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

10 radnych (jednogłośnie). 

 

20) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ,,Rynek I’’, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 
Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna – zał. Nr 5 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 4 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 



Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

10 radnych (jednogłośnie). 

 

21) w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego ,,Jamna Górna – Arłamów’’, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 
 

Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna – zał. Nr 5 
 
Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych – pozytywna – zał. Nr 4 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 

10 radnych (jednogłośnie). 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie za 2017 rok. 

 

Pan Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji programu w formie prezentacji  

– Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7. 

 

Ad.6. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk, który odczytał tekst interpelacji. Następnie złożył 

interpelację na ręce Burmistrza – zał. Nr 8. 

 

Pan Burmistrz wniósł o wyrażenie zgody na udzielenie odpowiedzi na kolejnej sesji 

po sesji absolutoryjnej. 

 

Pan Andrzej Steciuk zapytał również czy w Urzędzie Miejskim obowiązuje regulamin 

antymobbingowy. 

 

Pan Burmistrz zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na to pytanie w terminie  

14 dni. 

 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady który odczytał pismo mieszkańców Brzegów 

Dolnych  w sprawie lokalizacji schroniska dla zwierząt. Pismo stanowi zał. Nr 9 do 

protokołu. 

 

Burmistrz poinformował, że w tej kwestii prosi o udzielenie głosu Panu Krystianowi 

Kwolkowi. 



 

Głos zabrał Pan Czesław Urban, który poprosił, aby Burmistrz odpowiedział  

na pytania zadane na poprzedniej sesji. Przekazał również pytanie od mieszkańca  

w brzmieniu: Co się stało z ogrodzeniem ze stadionu sportowego Bieszczady przy  

ul. Kolejowej? Radny poruszył również temat planowanego schroniska w Brzegach 

Dolnych. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział na pytania postawione przez Pana Czesława Urbana na 

poprzedniej sesji. Poprosił również Pana Krystiana Kwolka o szersze omówienie 

planów zorganizowania schroniska dla zwierząt w Brzegach Dolnych. 

 

Pan Czesław Urban zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o nie komentowanie 

pytań. 

 

Przewodniczący udzielił głosu Panu Krystianowi Kwolkowi, który szeroko omówił 

plany działalności fundacji Bieszczadzka Ochrona Zwierząt. 

 

Pan Andrzej Steciuk zaproponował, aby włączyć w tą działalność gminy sąsiadujące 

z gminą Ustrzyki Dolne. 

 

Pan Burmistrz odnosząc się do słów Pana Andrzeja Steciuka poinformował,  

że fundacja będzie działać na terenie gmin takich jak Ustrzyki Dolne, Czarna, 

Lutowiska, Olszanica, Solina. 

 

Przewodniczący Rady poruszył temat drogi na stadion zimowy w Ustjanowej Górnej. 

Zapytał na jakim etapie są prace dążące do poprawy stanu tej drogi. 

 

Pan Burmistrz szeroko omówił sytuację drogi w Ustjanowej Górnej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił również, aby na kolejną sesję została przygotowana 

informacja z funkcjonowania Lodowiska Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 

Głos zabrał Pan Tadeusz Kocur, który poruszył temat zatrzymywania się 

mieszkańców na ul. Jana Pawła II. Mieszkańcy, aby otworzyć bramę na swoją 

posesję muszą zatrzymać się w miejscu gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania  

co niejednokrotnie skutkuje wystawieniem mandatu przez policję. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że podczas spotkania z Komendantem Powiatowym 

Policji poruszy ten temat. 

 

Pan Czesław Urban poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane 

podczas poprzedniej sesji dot. nieobecności sołtysów oraz kierowników wydziałów na 

sesji. 

 

Pan Burmistrz odpowiedział na pytania radnego dotyczące obecności na sesji 

nadzwyczajnej kierowników wydziałów i jednostek, zniechęcania sołtysów do udziału 



w posiedzeniu Rady oraz dlaczego za wszelką cenę Pan Burmistrz nie chciał 

dopuścić do informacji publicznej o informacji o sesji. 

 

Przewodniczący Rady odniósł się do zasad organizacji sesji nadzwyczajnej. 

Poinformował raz jeszcze że w tej kwestii dokonał wszelkich czynności jak 

zazwyczaj. 

 

Do wypowiedzi pana Przewodniczącego odniósł się krótko Pan Burmistrz, który 

poinformował, że dotychczas zazwyczaj przychodził w środę podczas pełnienia 

dyżuru przez Przewodniczącego i ustalano wspólnie termin sesji. Tym razem nie 

mógł uczestniczyć w sesji o ustalonej godzinie, ponieważ odbierał promesę z rąk 

Wojewody. 

 

Głos zabrał radny Pan Czesław Urban, który stwierdził, ze to samo działa w druga 

stronę. Pan Burmistrz otrzymał informację ze wszystkimi kierownikami i radnymi na 

maila i również można było wykonać telefon w tej kwestii, aby przesunąć termin lub 

godzinę. Ponadto radny zapytał czy to prawda że sołtys Pan Piotr Mazur dzwonił do 

sołtysów i zniechęcał do przychodzenia na sesję. Zapytał też czy Burmistrz przed 

sama sesją nie spotkał jednego sołtysa pytając czy nie mają problemu u siebie  

w sołectwie. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że spotkał Pana sołtysa, który miał 

problem na osiedlu i zapytał czy ma iść na sesję, bo jest awaria, więc zasugerował 

mu żeby zajął się usunięciem awarii. Poprosił o zachowanie umiaru w formułowaniu 

swoich wypowiedzi. 

 

Ad.7. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Burmistrzowi, który przedstawił obszerną 

informację nt. kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, Skarg i Wniosków 

w sprawie sprawowanego nadzoru właścicielskiego Burmistrza Ustrzyk Dolnych nad 

BARR Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych. (pełna wersja wypowiedzi na nagraniu 

audio). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w kwestii zabrania głosu Burmistrzowi  

na poprzedniej sesji – zadał pytanie czy w sprawie porządku obrad. Burmistrza 

wypowiedź Burmistrza natomiast dotyczyła czegoś innego. Dlatego też 

Przewodniczący zdecydował się na ten niemiły gest, który nie przynosi satysfakcji. 

Komisja Rewizyjna pracowała nad sprawą przedstawiła pewne wnioski, ocena należy 

do odpowiednich organów. Pan Burmistrz odniósł się do sprawy, miał do tego prawo, 

natomiast Pan Burmistrz zarzuca Radzie że była wiedza o możliwości popełnienia 

przestępstwa  już rok temu. Takiej wiedzy nie było. 

 

Głos zabrała Pani Aleksandra Ziembicka, która odniosła się do wcześniejszej 

wypowiedzi Pana Czesława Urbana w sprawie zniechęcania sołtysów do udziału  

w sesji przez Burmistrza – zaprzeczyła tym informacjom. 



 

Następnie Pan Zbigniew Sobas stwierdził, że wszystkie problemy pojawiąjące się 

między Radą, a Burmistrzem to złośliwość. Podziękował również Burmistrzowi za 

przedstawienie informacji na temat kontroli Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków. 

 

Kolejno Pan Ryszard Lawrenc zwrócił się do radnych z prośbą, aby nie marnować 

czasu na sesji na kampanię wyborczą, tylko aby jeszcze zrobić coś wspólnie dla 

mieszkańców. 

 

Głos zabrała Pani Renata Wolańska, która odniosła się do organizacji sesji 

nadzwyczajnej, stwierdziło, ze jak trzeba było zorganizować sesję nadzwyczajną  

w przeciągu kilkunastu minut to dało się to zrobić. 

 

Pan Burmistrz stwierdził, ze można było kwestie dot. BARR SP. z o.o. można było 

przedstawić na zwykłej sesji przy udziale publiczności oraz można było pozwolić 

odnieść się do tych zarzutów. Stwierdził też, że kamera znajdująca się na Sali to jego 

inicjatywa aby nadać jawność życiu publicznemu. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Adamowi Łukaszykowi, który zapewnił,  

że wszystkie kolejne sesje będą transmitowane przez jego firmę. Zwrócił się również 

do Pana Burmistrza ze stwierdzeniem, że wprowadza On mieszkańców w błąd. 

 

Pan Burmistrz poprosił Przewodniczącego Rady, aby w przyszłości nie dopuszczał 

do prowadzenia podczas sesji kampanii wyborczej przez mieszkańców. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie: 1450 

 

Sporządził: 

Karol Lenard 

 


