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Protokół Nr IX/2015 

z IX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

Ad.1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc otworzył obrady IX Sesji Rady Miejskiej. 

Powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza, Zastępcę Burmistrza Panią Ewę 

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

Sokołowską, wszystkich radnych, sołtysów,  kierowników wydziałów Urzędu 

Miejskiego, oraz zaproszonych gości. 

 
Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec czego obrady sesji są 
prawomocne. Lista obecności stanowi (Zał. Nr 1). 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad IX Sesji Rady 
Miejskiej. 
 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z VIII sesji został przyjęty. 
 
Kolejno głos zabrał Burmistrz Pan Bartosz Romowicz, który wręczył Pani 
Małgorzacie Pancarskiej powołanie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum  
w Wojtkówce, życząc dalszych sukcesów. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.  
 

Sprawozdanie za okres międzysesyjny oraz sprawozdania z wydanych zarządzeń 

przedstawił Burmistrz Pan Bartosz Romowicz (Zał. Nr 2). 

 

Sprawozdania z pracy poszczególnych Wydziałów przedstawiła Pani Janina 

Sokołowska Sekretarz Gminy. 

 
Po odczytanych sprawozdaniach głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał 
czy będzie wszczęte postępowanie w związku z faktem, iż przeciągający się remont 
Basenu przez firmę PROHANBUD, spowodował brak możliwości korzystania  
z pływalni w weekend czerwcowy, co niewątpliwie spowodowało straty poniesione 
przez Zespół Basenów. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że trudno w dniu dzisiejszym jest ocenić 
jakiego rzędu były to straty,  natomiast dokładna sytuacja zostanie przedstawiona 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, która zajmowała się tym 
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tematem wspólnie z Panią Anną Puszczałowską-Mikołajek – Kierownikiem Wydziału 
Inwestycji i Dyrektorem Basenu Panem Kazimierzem Matwiejem. 
 
 Ad. 5. Przedstawienie uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2015 

rok, 

 

Projekt uchwał przedstawiła Pani Ewa-Kaczmary-Elmerych – Skarbnik Gminy. 

 

W uzupełnieniu Pan Burmistrz poinformował, że w uchwale uwzględniono również 

nowe zadania takie jak: kompleksowy remont ulicy Dwernickiego w Ustrzykach 

Dolnych tj. wykonanie oświetlenia oraz kanalizacji, ponadto zrezygnowano z remontu 

budynku w Bandrowie  Narodowym z przeznaczeniem na mieszkania socjalne na 

rzecz budowy nowego budynku z mieszkaniami komunalnymi w Ustrzykach Dolnych. 

Ponadto Burmistrz poinformował, że otrzymaliśmy 150 tys. zł. dofinansowania na 

remont stadionu w Ustrzykach Dolnych. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki 

Dolne, 

 

Projekt uchwał przedstawiła Pani Ewa-Kaczmary-Elmerych – Skarbnik Gminy. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji  

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 

2015 rok, 

 

Projekt uchwał przedstawiła Pani Ewa-Kaczmary-Elmerych – Skarbnik Gminy. 
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Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej 

poboru, 

 

Projekt uchwał przedstawiła Pani Ewa-Kaczmary-Elmerych – Skarbnik Gminy. 

 

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  

– opinia pozytywna (Zał. Nr 3). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały Przedstawił  Przewodniczący Rady, który również jako 

Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał sprawozdanie na zakończenie pracy 

oraz opinię Komisji – opinia pozytywna - Zał. Nr 4. 

 

Głos w tym punkcie  zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że 

uczestniczył w pracach komisji, oraz że nie zostały uwzględnione przez komisję dwa 

wnioski radnych m.in. powołanie komisji Turystyki, choć zakres obejmujący turystykę 

został dodany do komisji Oświaty, oraz propozycja ryczałtu dla radnych zamiast diet.  

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że druga propozycja czyli sprawa 

ryczałtu dla radnych na dzień dzisiejszy nie została zaakceptowana, ponieważ 

możliwe że w niedługim czasie zmienią się stawki podstawowe od których liczy się 

wynagrodzenia dla radnych, dlatego też gdybyśmy teraz zdecydowali się na ryczałt, 

mogłoby to oznaczać znaczne obciążenie dla budżetu. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
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 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, Skarg  

i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo w sprawie utworzenia Klubu Prawa  

i Sprawiedliwości oraz propozycję, aby z ramienia Klubu  reprezentantem w komisji 

Rewizyjnej został Pan Bogusław Pleskacz (pismo stanowi Zał. Nr 5). 

 

Kolejno głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który potwierdził, że propozycja Klubu  

w dalszym ciągu jest aktualna – kandydat Pan Bogusław Pleskacz wyraził zgodę. 

 

Nie zgłoszono innych propozycji. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Bogusława 

Pleskacza pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie) 

 

 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Inicjatyw 

Gospodarczych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 

 

Pan Arkadiusz Lupa zgłosił kandydaturę Pani Janiny Oterskiej – kandydatka wyraziła 

zgodę. 

 

Nie zgłoszono innych propozycji. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Janiny Oterskiej: 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie) 

 

 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Inicjatyw 

Gospodarczych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 
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Pan Marek Dziwisz zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Steciuka – kandydat wyraził 

zgodę. 

 

Nie zgłoszono innych propozycji. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Andrzeja Steciuka. 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie) 

 

 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników sądów powszechnych, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur: 

 

Burmistrz Pan Bartosz Romowicz zgłosił kandydaturę Pani Janiny Sokołowskiej  

– kandydatka wyraziła zgodę. 

 

Pan Tadeusz Kocur zgłosił kandydaturę Pani Renaty Wolańskiej – kandydatka 

wyraziła zgodę, 

 

Pan Arkadiusz Lupa zgłosił kandydaturę Pana Czesława Urbana na Zastępcę 

Przewodniczącego zespołu– kandydat wyraził zgodę, 

 

Pan Jan Kruk zgłosił kandydaturę Pana Władysława Tarnawskiego – kandydat 

wyraził zgodę. 

 

Kolejno radny Pan Tadeusz Kocur zgłosił Panią Janinę Sokołowską na 

Przewodniczącą zespołu. 

 

Nie było innych kandydatur w związku z powyższym Przewodniczący Rady zamknął 

listę oraz odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 
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 w sprawie zmiany w podziale gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody 

glosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu  

w Ustrzykach Dolnych. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Sokołowska – Sekretarz Gminy. 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek o 10 minut przerwy: 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

Wniosek został przyjęty. 

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/343/13 rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 

Ustrzyki Dolne. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Hejnowicz – Kierownik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał o możliwość odbierania 

śmieci dwa razy w miesiącu. 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który poinformował, że moglibyśmy odbierać 

śmieci  dwa razy w miesiącu jednak wiązałoby się to  z większymi cenami. Istnieje 

jednak możliwość rozważenia takiego rozwiązania przy ustalaniu cen na przyszły rok. 
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Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

 w sprawie przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Hejnowicz – kierownik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/278/09 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2009 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do Lokalnej Grupy Rybackiej 

„STARZAWA” z siedzibą w Stubnie. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz, który poinformował, że proponuje 

wyznaczyć Panią Joannę Sochę-Kotulę do reprezentowania gminy w LGD. 

 

Kolejno głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że Burmistrz ma 

prawo do tego, aby wyznaczyć do reprezentowania gminy w Lokalnej Grupie 

Rybackiej inną  merytoryczną osobę. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 9, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

Uchwała nie została przyjęta. 
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 W sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”, 

 

Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz informując jednocześnie, że jeżeli do 5 lipca 

2015 r. nie podejmiemy w/w uchwały, nie będziemy mogli wejść w skład nowej 

Lokalnej Grupy Działania, oraz tak jak w pierwszym przypadku Burmistrz 

poinformował, że do reprezentowania w LGR chciałby wyznaczyć Panią Joannę 

Sochę-Kotulę. 

 

Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk, który złożył wniosek formalny o 5-cio minutową 

przerwę. 

 

Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie wniosek formalny: 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

Po przerwie Przewodniczący zapytał o ewentualne wnioski i pytania – nie było, po 

czym odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 9, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

Głos zabrał Pan Arkadiusz Lupa, który zapytał o argumenty przemawiające za takim 

głosowaniem. 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący, który poinformował, że radni 

Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorządowego byli za pozostawieniem 

poprzedniego reprezentanta w LGD. 

 

Kolejno Pan Bogusław Pleskacz stwierdził, że tego typu postawa jest 

niedopuszczalna, ponieważ uniemożliwi to gminie czerpanie ze środków finansowych 

płynących z LGD. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie może zgodzić się ze stwierdzeniem 

radnego, ponieważ można było przygotować treść niniejszej uchwały w nieco innej 

formie. 

 

Kolejno trwała dalsza dyskusja nt. przeprowadzonego głosowania. Głos zabrał 

ponownie Pan Burmistrz, który poprosił o 10 minut przerwy w celu zaproponowania 

nowego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny złożony przez 

Burmistrza: 

 

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

głosowania – 14 radnych(jednogłośnie). 

 

Po przerwie: obecnych 13 radnych, nieobecny Pan Henryk Tymejczyk. 

 

 W sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 142 0831 R o numerze 

ewidencyjnym działki nr 332/2 położonej w miejscowości Ustjanowa 

Górna gmina Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek– kierownik 

Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiła Pani Renata Wolańska – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 13 radnych (jednogłośnie). 

 

Dołączył Pan Henryk Tymejczyk – obecnych 14 radnych. 

 

 W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość 

nauczycielskiego dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego  

i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz warunki i 

wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, zmienionej 

uchwałą Nr XXXVIII/287/09 rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 

listopada 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XII/97/11 Miejskiej w 

Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011 roku, zmienionej uchwałą Nr 

XV/137/11 Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia1 grudnia 2011 roku, 
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zmienionej uchwałą Nr XVII/147/12 Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia 4 stycznia 2012 roku,  

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Zygmunt Krasowski. 

 

Opinię komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan Tadeusz 

Kocur – opinia pozytywna (Zał. Nr 7). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 W sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji 

w Ustrzykach Dolnych. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz krótko argumentując zasadność 

powstania Centrum m.in. Burmistrz poinformował, że nie wyobraża sobie działania 

Centrum Informacji Turystycznej bez obsługi w kilku językach w dzisiejszych 

czasach, ponadto wydłużenie czasu działania biura, czyli nie tylko od poniedziałku do 

piątku w godzinach działania Urzędu.  

 

Głos zabrał Pan Tadeusz Kocur – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury 

i Kultury Fizycznej, który poinformował, że Pan Burmistrz nie przedstawił tych 

wszystkich argumentów na posiedzeniu komisji, w związku z czym radny 

poinformował, że nie jest przeciwko powołaniu Centrum natomiast na dzień 

dzisiejszy zaproponował, aby skierowano ponownie do komisji w/w projekt uchwały 

celem rozpatrzenia. 

 

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że pracy związanej z Turystyką jest na 

tyle dużo, że w zupełności wystarczy dla dwóch odrębnych jednostek, ponadto już 

teraz planuje się rzeczy takie jak przyszłoroczny budżet oraz imprezy, które odbędą 

się w przyszłym roku, dlatego też prosi o podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym, 

ponadto Pan Burmistrz poprosił obecnego Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury o 

informację ile pracy jest obecnie przy prowadzeniu dwóch połączonych ze sobą 

jednostek. 

 

Kolejno w tym punkcie głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który przedstawił 

stanowisko Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości popierający utworzenie Centrum 

Informacji Turystycznej. 

 

Kolejno głos zabrał Pan Tadeusz Kocur, który poinformował, ze komisja chciałaby się 

czegoś więcej dowiedzieć o przyszłym funkcjonowaniu Centrum, oraz m.in. 

porozmawiać z obecnym Dyrektorem Ustrzyckiego Domu Kultury. 
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Głos zabrał również Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury Pan Michał Regiel 

stwierdził, że kwestia utworzenia Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej 

nie została z nim skonsultowana. Dopiero w dniu dzisiejszym Pan Burmistrz 

przedstawił konkrety nt. funkcjonowania Centrum, oraz poinformował, że 

zaangażowani w tą instytucję będą pracownicy Ustrzyckiego Domu Kultury. Pan 

Michał Regiel stwierdził, że  nie został zaproszony na żadną rozmowę w tym 

temacie, oraz że została jego osoba w tym wszystkim pominięta. Ponadto stwierdził, 

że chciałby się jeszcze skonsultować, oraz spotkać z komisją zajmującą się turystyką 

oraz Panem Burmistrzem i Inspektorem ds. Promocji w tej sprawie. 

 

Głos ponownie zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że uchwałę 

należy przegłosować w dniu dzisiejszym w takiej formie, ponieważ widnieje ona  

w porządku obrad zatwierdzonym przez Radę na początku sesji. 

  

Kolejno Radca Prawny Pan Bogusław Sowa poinformował, ze zgodnie  

z zatwierdzonym porządkiem obrad Rada powinna przegłosować w/w projekt 

uchwały. 

 

Kolejno Pan Burmistrz przytoczył fragment Statutu Gminy, który mówi o tym, iż 

projekt uchwały poddawany jest w całości pod głosowanie. 

 

Głos zabrał Pan Czesław Urban, który zaproponował aby złożono wniosek  

o przerwanie sesji i kontynuowanie jej w najbliższym czasie. 

 

Głos zabrał ponownie Pan Bogusław Pleskacz, który zawnioskował o podjęcie w/w 

projektu uchwały i krótko uzasadnił swoje zdanie. 

 

Kolejno Pan Arkadiusz Lupa poinformował, że Centrum funkcjonowało przez lata, 

później zostało zlikwidowane w 2013 roku, dlatego też w dniu dzisiejszym mamy 

możliwość powołać do życia ponownie tę instytucję, w celu jej lepszego 

funkcjonowania. 

 

Kolejno trwała dalsza dyskusja nt. procederu podjęcia w/w uchwały. Głos zabrał m.in. 

Pan Andrzej Steciuk, Radca Prawny, Pan Burmistrz, Pan Tadeusz Kocur. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 9, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych. 

 

Projekt uchwały został odrzucony. 
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 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji i 

Gospodarki Gruntami. 

 

Głos zabrał Pan Czesław Urban, który zapytał czy wszyscy zainteresowani złożyli 

wniosek o wykup nieruchomości. 

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

W trakcie salę opuścił radny Pan Tadeusz Kocur – obecnych 13 radnych. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk  – opinia 

negatywna (Zał. Nr 6). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 8, przeciw – 4, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 13 radnych  

 

 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy 

Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki 

Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji i 

Gospodarki Gruntami. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk  – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania – 13 radnych (jednogłośnie). 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne, 

 

Do obrad sesji dołączył Pan Tadeusz Kocur – obecnych 14 radnych. 

 



 

 

13 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji i 

Gospodarki Gruntami. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk  – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1,  obecnych podczas 

głosowania – 14 radnych  

 

 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 

komunalnego położonego na terenie wsi Wojtkówka gminy Ustrzyki 

Dolne, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji i 

Gospodarki Gruntami. 

 

Opinię Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk  – opinia 

pozytywna (Zał. Nr 6). 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie. 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

Kolejno po krótkiej  dyskusji ogłoszono 10-mintu przerwy w celu przygotowania 

uchwały dotyczącej Lokalnej Grupy Działania w wersji odpowiadającej radnym. 

 

Po przerwie: 

 

 W sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”, 

 

Głos w tym punkcie zabrał Pan Czesław Urban, który poinformował, że jego zdaniem 

nie jest to inna uchwała w związku z czym można by było nad nią obradować dopiero 

po przegłosowaniu, nad kwestią czy zostanie ona wprowadzona do programu sesji 

na samym początku posiedzenia. 
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W odpowiedzi Radca Prawny poinformował, że treść w/w uchwały została zmieniona 

w związku z czym jest to inna uchwała, a punkt w programie sesji „i innych uchwał” 

pozwala na tego typu proceder. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w wersji zmienionej tj. w § 1 

wykreślono: „ - § 2 otrzymuje brzmienie: Osobą reprezentującą Gminę Ustrzyki Dolne 

w Stowarzyszeniu będzie Pani Joanna Socha-Kotula”. i poddał pod głosowanie: 

 

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

głosowania – 14 radnych (jednogłośnie). 

 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania  

 Pan Bogusław Pleskacz, który podziękował Panu Burmistrzowi za społeczną 

inicjatywę remontu dawnej szkoły podstawowej w Ustjanowej Górnej  

z przeznaczeniem na tworzenie Izby Pamięci Akcji Przesiedleńczej 1951 r. 

 

Ad. 9. Sprawy różne. 

Nie było. 

 

Ad. 10. Zakończenie obrad 

 
Zakończenie obrad 16.45 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej. 


