
Protokół Nr III/2014 

z III sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 29  grudnia 2014 r. 

 

Ad.1. Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc otworzył obrady III Sesji Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych. Powitał Pana Burmistrza Bartosza Romowicza, Starostę Pana 

Marka Andrucha, Wicestarostę Panią  Katarzynę Sekułę, Przewodniczącego Rady 

Powiatu Pana Ryszarda Urbana, wszystkich radnych Rady Miejskiej, Skarbnika Panią 

Ewę Kaczmaryk-Elmerych, Panią Janinę Sokołowską, przedstawicieli służb 

mundurowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, szkół oraz sołtysów. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 14 

radnych, wobec czego obrady Sesji są prawomocne. (Lista obecności stanowi 

załącznik Nr 1 do protokołu). 

 

Nieobecny: Pan Jan Kruk. 

 

Kolejno w związku ze śmiercią Pana Stanisława Nahajowskiego – wieloletniego 

radnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, oraz Prezesa 

Podkaprackiego Okręgowego Związku Narciarskiego, Pan Bogdan Ferenc ogłosił 

minutę ciszy. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że powstał Klub Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości w skład którego wchodzą Pan Arkadiusz Lupa, Pan Czesław Urban, 

Pani Janina Oterska oraz Pan Bogusław Pleskacz. Ponadto Pan Bogdan Ferenc 

poinformował, że wszelkimi formalnościami dotyczącymi działania klubu Rada 

zajmie się na kolejnej sesji. (Informacja o powstaniu Klubu stanowi załącznik Nr 2 do 

protokołu). 

 

W trakcie do obrad Sesji dołączył Pan Jan Kruk – obecnych 15 radnych. 

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej  

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 



 Ad 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej. 

 

Nikt nie wniósł uwag do protokołu wobec czego protokół z I Sesji Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych został przyjęty. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej. 

 

Nikt nie wniósł uwag do protokołu wobec czego protokół z II Sesji Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych został przyjęty. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 

 

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny wraz ze sprawozdaniem  

z Zarządzeń wydanych przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych przedstawił Burmistrz Pan 

Bartosz Romowicz (Załącznik Nr 3). 

 

Kolejno Pani Janina Sokołowska przedstawiła sprawozdania z pracy poszczególnych 

Wydziałów. 

 

Ad. 6. Informacja Burmistrza nt. budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015. 

 

W punkcie Tym Pan Bartosz Romowicz poprosił Skarbnika Panią Ewę Kaczmaryk-

Elmerych o przedstawienie projektu budżetu na 2015 rok, z racji tego iż jest to  

budżet stworzony przez poprzedniego Burmistrza Pana Henryka Sułuję. 

 

Kolejno Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 

2015 rok. 

 

Ad. 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015. 

 

Opinię RIO odczytała Pani Leokadia Bis – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. 

(Opinia stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Ad. 8. Przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – Przewodniczący Komisji – opinia pozytywna (Opinia komisji stanowi 

Załącznik Nr 5 do protokołu). 



 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski wypracowane przez Komisję 

ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych. 

 

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

głosowania – 15 radnych. 

 

Kolejno głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który podkreślił znaczenie 

turystyki dla naszego regionu. Radny stwierdził, że w przyszłości powinniśmy kłaść 

większy nacisk na promocję naszego miasta i gminy.  

 

Ad. 9.  Prezentacje uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 

 

 Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015, 

 

Przewodniczący Rady przedstawił po krótce projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Po uchwaleniu budżetu głos zabrał Burmistrz, który podziękował radnym za  

jednogłośne przyjęcie uchwały. 

 

 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 



 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,  

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie przyjęcia od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie 

prowadzenia Biblioteki Publicznej, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenia 

ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 



 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia 

ścieków, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 

2014,  

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/363/13 z dnia 19.12.2013 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 

 

 



 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/415/14 z dnia 10.07.2014 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne,  

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami.  

 

Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr. 7). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne,  

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami.  

 

Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr. 7). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 

 



 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Ustrzyki Dolne 

nieruchomości położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne będących 

własnością Skarbu Państwa, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami.  

 

Głos w tym punkcie zabrał Pan Tadeusz Kocur, który poinformował radnych, że  

w pobliżu miejsca, w którym ma powstać kompostowania znajdują się domy 

mieszkalne, w związku z czym będzie to uciążliwe dla mieszkańców. 

 

W odpowiedzi Pani Alicja Kisielewicz wyjaśniła, że w tym momencie nie 

podejmujemy decyzji czy kompostowania w tym miejscu powstanie, czy też nie. 

Porządkujemy jedynie stan prawny tej nieruchomości. 

 

Kolejno Pan Bogusław Pleskacz złożył wniosek formalny, aby w projekcie uchwały  

zakończyć treść § 1 na zdaniu „…Nieruchomość ta jest niezbędna Gminie Ustrzyki 

Dolne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej”. 

 

W odpowiedzi Pani Alicja Kisielewicz poinformowała, że w uchwale musi być 

wskazany konkretny cel, natomiast powstanie kompostowni w przyszłości w tym 

miejscu,  uzależnione będzie od decyzji Rady. 

 

Kolejno Pan Bogusław Pleskacz wycofał złożony przez siebie wniosek. 

 

Opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr. 7). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych  

 

 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki 

Dolne na 2015 rok, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska. 

 

Opinię Komisji ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych przedstawiła 

Pani Renata Wolańska – opinia pozytywna (Zał. Nr 8). 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 



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

głosowania – 15 radnych  

 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki 

Dolne 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław 

Leszega – opinia pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.   

 

W punkcie tym głos zabrał Radny Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał gdzie 

znajdują się informacje publiczne o składzie komisji oraz programie komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok. 

 

Kolejno Radny skierował pytanie do Dyrektora Domu Kultury Pana Michała Regla. 

Radny zapytał o działania promujące imprezy kulturalne odbywające się w naszej 

gminie m.in. wieczór kolęd, oraz Festiwal Filmów Górskich, a także o ewentualny 

dowóz mieszkańców mieszkających na wsi - na te imprezy. 

 

Radny zapytał również o organizację Biegu Lotników corocznie organizowanego  

w naszej gminie. 

 

W sprawie programu oraz składu komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych odpowiedzi udzieliła Pani Janina Sokołowska informując, że komisja 

pracuje na podstawie przyjmowanego Programu Profilaktyki, natomiast skład komisji 

jest powoływany Zarządzeniem  Burmistrza. 

 

Radny zapytał również czy sporządza się sprawozdanie roczne z pracy komisji. 

 

Pani Janina Sokołowska poinformowała, że corocznie komisja składa takie 

sprawozdanie, w tym roku również będzie ono przedłożone jednak po nowym roku. 

 



W kwestii działań promocyjnych imprez kulturalnych odpowiedzi udzielił Pan Michał 

Regiel – Dyrektor UDK, który poinformował, że informacje o wszelkich imprezach 

organizowanych w naszej gminie umieszcza się poprzez plakaty, oraz na stronach 

internetowych m.in. Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji, oraz Urzędu 

Miejskiego.  Ustrzycki Dom Kultury pomaga również w organizacji imprezy Przegląd 

Filmów Górskich. 

 

Burmistrz poinformował również, że w kwestii organizacji Biegu Lotników będzie 

sprawował patronat nad tym wydarzeniem, oraz że poczyniono już pewne kroki w celu 

zorganizowania tego wydarzenia. Poinformował również,  że do tej pory nie był taki 

przewóz organizowany i my również nie możemy tego zagwarantować  ponieważ 

wiąże się to z nakładem dodatkowych środków finansowych. 

 

Głos w tym punkcie zabrał również Radny Pan Arkadiusz Lupa, który zapytał czy 

posiadamy projekt kanalizacji naszego miasta. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że na to pytanie Radny dostanie 

odpowiedź na piśmie. 

 

Ad. 11. Sprawy różne.  

 

W punkcie tym Pan Burmistrz poprosił o pomoc finansową dla Stowarzyszenia 

Promyk Nadziei, oraz oddał głos Pani Elżbiecie Granatowskiej. 

 

Pani Elżbieta Granatowska krótko przybliżyła działalność Promyka Nadziei, oraz 

poinformowała o zakupie busa dla podopiecznych o problemach finansowych 

Stowarzyszenia, oraz o jego źródłach utrzymania. Pani Granatowska zwróciła się  

z serdeczną prośbą o pomoc finansową podziękowała również za pomoc otrzymaną do 

tej pory. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że na pewno zbiórka pieniędzy zostanie 

przeprowadzona, chętni proszeni są aby przekazać dowolną kwotę w Biurze Rady. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych 

przez radnych. 

 

Kolejno Pan Henryk Tymejczyk zwrócił się do Starosty Bieszczadzkiego Pana Marka 

Andrucha o interwencję w sprawie służb drogowych odśnieżających ulice  

w miejscowości Łobozew. 

 



Kolejno Burmistrz Pan Bartosz Romowicz złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

 

Do życzeń noworocznych dołączył również Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Ferenc, oraz Starosta Pan Marek Andruch. 

 

Ad. 12. zakończenie obrad. 

 

Zakończenie obrad 11.45 

 

Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 

Sporządziła: Agnieszka Madej. 

 

 

 

 


