
Protokół 
 L Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 
 
Ad.1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc powitał Burmistrza Pana Bartosza 
Romowicza, Skarbnika Panią Ewę Kaczmaryk-Elmerych, Sekretarz Panią Janinę 
Sokołowską, radcę prawnego, Wiceburmistrza Mikołowa Pana Mateusza Handla, 
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.  
 
(nieobecni: Pani Marta Mermer) 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.     
 
Wiceprzewodniczacy Rady Pan Andrzej Steciuk złożył wniosek o wykreślenie  
z porządku obrad punktów: 8. Przerwa i 9. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie 
komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 
Kolejno Pan Burmistrz poinformował, że wpłynął wniosek mieszkańców gminy 
 – grupy 1000 osób, którzy wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie trzech 
uchwał i odczytał niniejszy wniosek – wniosek stanowi załącznik Nr 2 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady potwierdził fakt wpłynięcia takiego wniosku, poinformował,  
że chciał go jednak przedstawić na kolejnej sesji Rady Miejskiej z uwagi na to iż 
wniosek wpłynął w piątek, sesja natomiast odbywa się w poniedziałek.  
 
Głos zabrał ponownie Pan Burmistrz, który odnośnie wniosku Pana Andrzeja 
Steciuka poprosił, aby jednak projekty uchwał pozostały w porządku obrad, ponieważ 
jeśli nie zostaną podjęte w dniu dzisiejszym utrudni to pracę Urzędu. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Andrzeja Steciuka: 
 

Głosowanie: za – 11, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2, obecnych  
14 radnych. 

 
Wniosek został przyjęty. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad  
z uwzględnieniem wniosku Pana Andrzeja Steciuka: 
 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, obecnych  
14 radnych. 

 
 
 



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

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

 
Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej. 
 

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

 
Protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 
Ad. 5. 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.   
 
Z zapytaniem wystąpił Pan Andrzej Steciuk odnośnie Zwyczajnego Walnego 
Zebrania Wspólników PEC  - poprosił  o więcej informacji na ten temat. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że spotkanie miało na celu  udzielenie 
absolutorium dla zarządu i przyjęcia sprawozdania finansowego. Wszystkie te 
uchwały otrzymały akceptację. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc zapytał o spotkanie w Zakładzie 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że wspólnie z Wiceprezesem MPGK 
Panem Marcelim Kucą odwiedził największy w województwie mazowieckim zakład 
przetwarzający odpady komunalne. Wizyta miała na celu zapoznanie się  
z funkcjonująca technologią w zakładzie. Wizyty w takich miejscach odbywały się już 
wcześniej. 
 
Ad. 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania 
finansowego za 2017 rok. 
 
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedstawił 
w formie prezentacji i szeroko omówił Pan Burmistrz Bartosz Romowicz. Prezentacja 
stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok: 
 

a) Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w sprawie 
w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne. 
 



 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych odczytał przewodniczący Komisji Pan Andrzej Steciuk – opinia pozytywna  
– zał. Nr 5. 
 

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy za 2017 rok. 

 
Opinie RIO odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Leokadia Bis  
–opinia pozytywna -  Zał. Nr 6. 
 

c) Dyskusja. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym 
punkcie. Nikt nie podniósł dyskusji. 
 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2017 rok. 

 
W punkcie tym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 4, przeciw – 6, wstrzymujących się – 4, obecnych  
14 radnych  

 
Projekt uchwały nie został przyjęty. 
 

e) odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady 
Miejskiej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Ustrzyk Dolnych z tytułu wykonania budżetu. 

 
Protokół Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków odczytał Pan Grzegorz Oleksyk 
 – Przewodniczący Komisji –opinia pozytywna -  Zał. Nr 7. 
 

f) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 
 

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała Wiceprzewodnicząca Pani 
Leokadia Bis – opinia pozytywna – zał. Nr 8. 
 

g) Dyskusja. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Pan Andrzej Steciuk, który odczytał protokół 
Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dni: 20 i 25 czerwca 2018 r. dot. opinii Komisji Budżetu w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi absolutorium– opinia negatywna - zał. Nr 9. 
 



Po odczytaniu protokołu Pan Andrzej Steciuk uzasadnił  odczytany protokół Komisji 
Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych. Stwierdził brak współpracy pomiędzy 
Burmistrzem a Radą, brak przekazywania istotnych faktów, brak merytorycznego 
przygotowywania projektów uchwał, wmawianie mieszkańcom wsi że radni nie chcą 
nowych świetlic wiejskich, niezałatwiona gospodarka śmieciowa, niespełnianie swojej 
roli przez Gazetę Bieszczadzką. Poinformował, że wzięto pod uwagę protokół Komisji 
Rewizyjnej, Skarg i Wniosków z dnia 23 maja 2018 r. przyjętego przez Radę Miejską 
w skutek czego złoże zostało zawiadomienie do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa. 
 
(Pełna wersja na nagraniu audio). 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, ze w tym momencie nie będzie odnosił 
się do słów radnego. 
 
Głos zabrał radny Pan Władysław Tarnawski, który poinformował, że zawiadomienie 
do prokuratury zostało złożone ze względu na wnioski wypracowane przez Komisję 
Rewizyjną, nikt nikogo jeszcze w tym zakresie nie osądził. 
 
Nikt więcej nie wyraził chęci zabrania głosu w związku z czym Przewodniczący Rady 
zamknął dyskusję. 
 

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 6, wstrzymujących się – 5, obecnych 
14 radnych 

Projekt chwały nie został przyjęty. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który podziękował radnym którzy głosowali za 
udzieleniem absolutorium. 
 
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Głos zabrał Pan Władysław Tarnawski - podziękował osobom które podpisały  

i zbierali podpisy pod inicjatywą uchwałodawcza mieszkańców dot. budowy świetlicy 

wiejskiej w Dźwiniaczu. Ponadto radny odniósł się do członków Bieszczadzkiego 

Stowarzyszenia samorządowego i poinformował, że z tego co się dowiedział, 

rozpowszechniana jest informacja że na budowę świetlicy w Dźwiniaczu potrzebna 

jest kwota 300 000 zł. Radno odczytał fragment kosztorysu budowy świetlicy. 

 

Kolejno głos zabrał radny Pan Czesław Urban, który poinformował, że na poprzedniej 

sesji zadał pytanie od mieszkańców brzegów Dolnych odnośnie lokalizacji schroniska 

dla zwierząt. Przypomniał, że przekazał jedynie wniosek mieszkańców. 

Poinformował, że dobrze by było żeby mieszkańcy wiedzieli o takich sprawach 

wcześniej. Poinformował również, że nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie  

z ostatniej sesji dlatego poprosił o odpowiedź na piśmie. Radny odniósł się również 

do komentarza na portalu społecznościowym Pani sołtys Krościenka,  która 



podziękowała Burmistrzowi za przejecie drogi od spółdzielni. Radny poinformował, że 

na wniosek Burmistrza, ale to Rada Miejska podejmuje uchwały. 

 

Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który zapytał o gospodarkę śmieciową. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że odpowiedzi udzieli na najbliższej sesji 

Rady Miejskiej. 

 

Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że w ubiegłym roku 

zakończyła się inwestycja jaką jest Żłobek Miejski, planowaliśmy ten obiekt na 40 

dzieci  zapytał jaka jest sytuacja jeśli chodzi o nabór i liczbę dzieci w Żłobku. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że taką informację przedstawi na kolejnej 

sesji. 

 

Ad.11. Sprawy różne. 

 

Glos zabrał Pan Burmistrz, który przedstawił informację nt. stanu zadłużenia lokali 

komunalnych na terenie gminy jako odpowiedź na interpelację radnego z poprzedniej 

sesji. – prezentacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Kolejno Pan Burmistrz odpowiedział również na interpelację nt. strefy płatnego 

parkowania, przedstawił także informację nt. opłaty miejscowej oraz funkcjonowania 

lodowiska miejskiego w okresie od grudnia do marca. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich  na debatę organizowana w Hali 

Sportowej nt. rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. 

 

Kolejno poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęła skarga na Pana Burmistrza 

złożona przez Stowarzyszenie Czyste Ustrzyki Dolne, Przewodniczący zapytał czy 

są jakieś inne propozycje, jeśli nie kieruje ja oficjalnie do Komisji Rewizyjnej. 

 

Nie było sprzeciwu. 

 

Głos zabrała sołtys Krościenka Pani Aleksandra Ziembicka, która odniosła się do 

słów radnego Pana Czesława Urbana, która zapewniła że w tej sprawie za przejęcie 

drogi od spółdzielni  dziękowała również radnym. W imieniu sołtysów podziękowała 

Burmistrzowi za współpracę pomimo nie otrzymania absolutorium, podziękowała 

również wszystkim radnym.  

 

Głos zabrał również sołtys Równi Pan Leszek Dobosz zwrócił się do radnego Pana 

Bogusława Pleskacza, zarzucił radnemu braku zainteresowania swoim okręgiem 

wyborczym. 

 

Głos zabrał Pan Burmistrz, który podziękował sołtysom, zaprosił wszystkich do 

współpracy. 



 

Kolejno Przewodniczący Rady odczytał oświadczenie radnych z Bieszczadzkiego 

Stowarzyszenia Samorządowego z dnia 25.06.2018 r. – Zał. Nr 11. 

 

Głos zabrał Pan Burmistrz, który krótko odniósł się do oświadczenia. Poinformował, 

że w dniu dzisiejszym padło tyle oskarżeń, że trudno odnieść się do wszystkich od 

razu ale na pewno się odniesie. 

 

Pan Bogdan Ferenc poinformował, ze w oświadczeniu radni proszą i zarazem 

wzywają do współpracy. 

 

Kolejno trwała krótka dyskusja w tym temacie. 

 

Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, ze od dłuższego czasu 

brakuje współpracy pomiędzy radą a Burmistrzem. Radny poinformował, ze problem 

jest łatwy do rozwiązania, wcześniej było tak, że radni współuczestniczyli w tworzeniu 

projektów uchwał dzięki temu mieli pełną wiedzę na dany temat. W tym momencie 

tego brakuje. Sytuacja jest odwrotna, radni dostają projekty na 7 dni przed sesją a to 

jest za późno. 

 

Kolejno Pan Burmistrz w odniesieniu do słów Pana Arkadiusza Lupy  przedstawił 

kilka przykładowych tematów, które były bardzo szeroko konsultowane z radnymi, 

pomimo tego nie uzyskały poparcia. Poinformował ponadto, że zawsze jest do 

dyspozycji radnych. 

 

Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który odniósł się do wcześniejszych słów 

sołtysa wsi Równia – radny poinformował, że chciałby aby to pytanie sołtysa 

odnośnie aktywności radnego stało się przedmiotem informacji publicznej, co ukaże 

aktywność radnego nie tylko w okręgu Ustjanowej. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie: 12.30 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Konopelska  

 


