Protokół Nr XIII/2015
z XIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 3 listopada 2015 r.
Ad.1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc 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, przedstawicieli służb
mundurowych, Wicestarostę Panią Katarzynę Sekułę, oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec powyższego nasze obrady są
prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XIII Sesji Rady
Miejskiej:
Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie).
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XII sesji został przyjęty.
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
Sprawozdanie za okres międzysesyjny oraz sprawozdania z wydanych zarządzeń
przedstawił Burmistrz Pan Bartosz Romowicz. Załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.5. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
Pan Marek Sabara Prezes Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
przedstawił i szeroko omówił poszczególne zadania ujęte w Strategii Rozwoju Gminy
Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025. Strategia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Kolejno głos zabrał Burmistrz Pan Bartosz Romowicz, który zwrócił uwagę, że
Strategia Rozwoju Gminy nie jest dokumentem, który zawiera wykaz inwestycji, które
musimy wykonać w przeciągu 10 lat. Obejmuje ona to, co naszym zdaniem wpłynie
na rozwój i funkcjonowanie Gminy. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że
Strategia została wykonana przez ludzi tutaj mieszkających m.in. pracowników
Urzędu Miejskiego pracowników BARR i Starostwa Powiatowego, oraz, że to BARR
złożyła najkorzystniejszą ofertę finansową.

Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutowa przerwę.
Pan Przewodniczący zaprosił do dyskusji nad Strategią Rozwoju Gminy, jednak nikt
nie podniósł dyskusji.
Po przerwie Pan Bogdan Ferenc odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:
Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
Pan Burmistrz poinformował, że do 31 października 2015 r. była możliwość składania
projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, oraz że w dalszym ciągu
spływają do nas projekty wysłane pocztą.
Kolejno odnośnie 11 listopada Msza Święta odbędzie się w Kościele Najświętszej
Marii Panny w Ustrzykach Dolnych o godz. 9.00.
Ad. 7. Sprawy różne.
Kolejno głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który podziękował Przewodniczącemu
Młodzieżowej Rady Gminy, który wraz z Młodzieżową Radą stworzył filmik „idziemy
na wybory”.
Głos zabrał Pan Przewodniczący, który zapytał o wyciek wody przy ulicy Kolejowej
w Ustrzykach Dolnych.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że wyciek ten ma miejsce od kilku
dobrych lat, w związku z powyższym problem ten jest znany i obecnie szukamy
przyczyny tego wycieku.
Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk, który zapytał czy byłaby możliwość przypomnienia
właścicielom psów o obowiązkach jakie na nich spoczywają m.in. sprzątanie po nich.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że przeprowadzona była akcja
malowania chodników na kolorowo umieszczając napisy przypominające o tym
obowiązku
Kolejno głos zabrał radny Pan Marek Dziwisz, który zapytał czy nie byłoby
możliwości wykorzystania tablic poświęconych na sprawy wyborcze w innych celach.

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli ktoś jeszcze nie otrzymał tablicy
może ją otrzymać.
Ad. 8. Zakończenie obrad.
Zakończenie obrad 12;00
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio.
Sporządziła: Agnieszka Madej.

