
Protokół Nr VI/2015 

z VI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 

Ad. 1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc otworzył obrady VI Sesji Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych. Powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza, Skarbnik 

Panią Ewę Kaczmaryk-Elmerych, Sekretarz Panią Janinę Sokołowską, wszystkich 

radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, 

przedstawicieli służb mundurowych, oraz zaproszonych gości. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 15 

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

załącznik Nr 1 do protokołu). 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad VI Sesji Rady 

Miejskiej. 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 Ad. 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

w Ustrzykach Dolnych został przyjęty. 

 

Ad. 4. Informacja Prezesa BARR w Ustrzykach Dolnych nt. sytuacji finansowej 

spółki. 

 

Prezes Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych Pan 

Marek Sabara przedstawił informację nt. aktualnej sytuacji finansową spółki. Omówił 

m.in. stan zatrudnienia w firmie, sytuację kredytową, oraz ogólną sytuację spółki  

w porównaniu do lat ubiegłych.  

 

W punkcie tym głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który zadał następujące pytania: 



1. W związku z otwarciem Hotelu „Arłamów” oraz powstaniem nowych miejsc 

pracy w ramach organizowanego wsparcia przez BARR w Ustrzykach Dolnych 

dla młodzieży, jakie są efekty zatrudnienia osób z terenu naszej gminy. 

 

2. W ramach pomocy w formie  dofinansowania osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą w kwocie 40 000 zł. Jak się przedstawia analiza 

funkcjonowania tych podmiotów po rocznym okresie funkcjonowania. 

 

Na powyższe pytania częściowo odpowiedzi udzielił Pan Marek Sabara, jednak  

o bardziej szczegółowe informacje radny poprosił o informację na piśmie. 

 

Ad. 5. Informacja Burmistrza nt. funkcjonowania jednostek OSP w Gminie 

Ustrzyki Dolne. 

  

Informację nt. funkcjonowania OSP w Gminie Ustrzyki Dolne przedstawił Burmistrz 

w formie prezentacji (Zał. Nr 2). 

 

Ad. 6. Sprawozdani Burmistrza za okres międzysesyjny. 

 

Burmistrz Pan Bartosz Romowicz przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym (Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Kolejno Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy przedstawiła sprawozdania  

z pracy poszczególnych Wydziałów. 

 

Ad. 7. Prezentacja uchwał. Opinia Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 

 

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2015 rok, 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił opinię 

Komisji – opinia pozytywna (Zał. Nr 4) 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 



 w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania p.n. „Zielone Bieszczady”, 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił opinię 

Komisji – opinia pozytywna (Zał. Nr 4) 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Rybacka „STARZAWA”, 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił opinię 

Komisji – opinia pozytywna (Zał. Nr 4) 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion 

Karpacki Polska, 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił opinię 

Komisji – opinia pozytywna (Zał. Nr 4) 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do 

zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, 

 



Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Pan Bartosz Romowicz. 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2020, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Hejnowicz p.o. Kierownika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 

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

przewodnicząca Pani Renata Wolańska – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Hejnowicz p.o. Kierownika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zmiany uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 



 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Hejnowicz p.o. Kierownika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-

2017, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Bogumiła Rachwał pracownik MGOPS  

w Ustrzykach Dolnych. 

 

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

Pani Renata Wolańska – opinia pozytywna (Zał. Nr 5). 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Gminy Olszanica, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz, Kierownik Wydziału Geodezji i 

Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc 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, 

położonego na terenie wsi Sokole  gminy Ustrzyki 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz, Kierownik Wydziału Geodezji i 

Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie: 

 

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

głosowania – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

W punkcie tym głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który wystąpił  

z interpelacją, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Kolejno głos zabrał radny Pan Czesław Urban, który zaproponował aby rozważono 

funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny w naszej gminie. Radny krótko wyjaśnił zasady 

funkcjonowania takiej Karty, oraz korzyści wynikające z jej funkcjonowania. 

 

Kolejno radny zwrócił uwagę na problem nieporządku na działce przy ul. Rzecznej  

w Ustrzykach Dolnych. W miejscu tym parkują samochody mieszkańców  bloku przy 

tej ulicy, co powoduje jej zanieczyszczenie w porach deszczowych. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w kwestii Kart Dużej Rodziny, od  

1 kwietnia 2015 r. będzie obowiązywała w Zespole Basenów Delfin oraz  

w Ustrzyckim Domu Kultury. 

 

W kwestii działki przy ul. Rzecznej, Burmistrz poinformował, że działka przy ul. 

Rzecznej na dzień dzisiejszy nie jest własnością gminy Ustrzyki Dolne, jednak  

w miesiącu grudniu 2014r. zwracano się do właściciela w/w działki o odpowiednie jej 

zagospodarowanie i porządek. 

 

Kolejno w uzupełnieniu wypowiedzi Pana Burmistrza dotyczącej Karty Dużej 

Rodziny Pani Sekretarz poinformowała, że w naszej gminie działa również program 

wspierania p.n. „Dobry Klimat dla Rodziny” w ramach którego wielodzietne rodziny 

mogą korzystać z basenu oraz kina i hali sportowej. 



Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynął Gminny 

Program Wspierania Rodziny, oraz Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych a także sprawozdanie z działalności 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 

rok. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady – w związku z pytaniami mieszkańców - zapytał o cel 

wprowadzenia zmian związanych z tablicami ogłoszeń na terenie gminy. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zmiana ta miała na celu tylko  

i wyłącznie ułatwienie korzystania z tablicy ogłoszeń. Dotychczas mieszkaniec, który 

chciał rozprowadzić ogłoszenie na terenie gminy musiał to zrobić na własną rękę, 

natomiast obecnie dostarcza swoje ogłoszenie do Ustrzyckiego Domu Kultury, który  

robi to za niego, co odbywa się nieodpłatnie dla mieszkańca naszej gminy. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady zgłosił problem blokowania wyjazdu z posesji na ul. 

Nadbrzeżnej przez pojazdy. Radny zaproponował postawienie znaku zakazu postoju  

w tym miejscu, bądź rozwiązanie tej sprawy w inny sposób. 

 

Ad.9. Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc przypomniał wszystkim radnym  

o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia b.r. 

 

Przewodniczący Rady poinformował również o organizacji przez OSP w Krościenku 

sprzątania pozostałości po powodzi w korycie rzeki. Wszyscy chętni podzieleni 

zostaną na dwie grupy pierwsza grupa rozpocznie sprzątanie od szpitala w Ustrzykach 

Dolnych a druga od sklepu w Krościenku. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady w związku z faktem iż jest to ostatnia sesja przed 

Wielkanocą, złożył wszystkim życzenia świąteczne. Życzenia złożył również 

Burmistrz Pan Bartosz Romowicz. 

 

Ad. 10. Zakończenie obrad. 

 

Zakończenie obrad 16.00 

Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 

Sporządziła: Agnieszka Madej. 


