
Protokół Nr VII/2015 

z VII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 7 maja 2015 r. 

 

Ad. 1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc otworzył obrady VII nadzwyczajnej  Sesji Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza, Zastępcę 

Burmistrza Panią Ewę Sudoł, Skarbnika Panią Ewę Kaczmaryk-Elmerych, Sekretarza Panią 

Janinę Sokołowską, wszystkich radnych, oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego. 

 

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 Pan Bogdan Ferenc poinformował, że wpłynął dodatkowy projekt 

uchwały na dzisiejszą sesję 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, po czym poddał zmianę w porządku obrad pod 

głosowanie: 

 

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

 – 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie prządek obrad VII Sesji Rady 

Miejskiej: 

 

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

– 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny, 

 

Sprawozdanie za okres międzysesyjny oraz sprawozdania z wydanych zarządzeń przedstawił 

Burmistrz Pan Bartosz Romowicz. Burmistrz poinformował również, że sprawozdania roczne 

z pracy poszczególnych wydziałów Urzędu oraz sprawozdania jednostek organizacyjnych 

zostały nagrane na płyty CD oraz rozdane wszystkim radnym. 

 

 



Ad. 5. Prezentacja uchwał. Opinia Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 

 

 W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/254/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 

„Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne” dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 

 

Zasadność podjęcia uchwały krótko przedstawił Pan Burmistrz. 

 

Kolejno projekty uchwał omówiła Skarbnik Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 

 

Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który poprosił o przybliżenie w kilku słowach 

stopnia realizacji tego projektu. 

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Fiszer – pracownik MGOPS w Ustrzykach Dolnych. 

 

Opinię Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Stanisław Leszega  

– opinia pozytywna. (Zał. Nr 2). 

 

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 zmiany uchwały Nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne, 

 

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 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 

zagospodarowania tych odpadów. 

 

Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz oraz Pani Teresa Hejnowicz – p.o. Kierownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 



Głos w tym punkcie zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał o kwestię dostarczania 

odpadów komunalnych (§ 6 ust. 2). 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który odczytał fragment paragrafu, który mówi o tym iż 

odpady te mają być dostarczane „we własnym zakresie”. 

 

Kolejno Pan Bogusław Pleskacz zapytał o kwestię odbierania odpadów z kompostowników. 

 

Pani Teresa Hejnowicz poinformowała, że jeżeli chodzi o kompostowniki, gospodarowane są 

one we własnym zakresie. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

– 15 radnych (jednogłośnie). 

 

 

Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania  

  

Głos w tym punkcie zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który złożył interpelacje 

stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Nie było. 

 

Ad. 7. Zakończenie obrad 

 

Zakończenie obrad 11.00 

Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 

Sporządziła: Agnieszka Madej. 


