Protokół Nr X/2015
z X sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Ad.1. Otwarcie X 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, oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego protokołu.
- Nieobecny Pan Henryk Tymejczyk.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
W punkcie tym głos zabrał Burmistrz, który poinformował że jedną z uchwał
w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości
przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok podzielono na
dwie części. Ponadto pojawiły się dwa dodatkowe projekty uchwał
w sprawie wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie, oraz w sprawie powołania
radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w skład Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego.
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad
X Sesji Rady Miejskiej ze zmianami.
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 13 radnych (jednogłośnie).
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z IX sesji został przyjęty.
Kolejno głos zabrał Pan Dawid Lasek Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki
Polska, który przedstawił krótka informacje nt. działalności Stowarzyszenia oraz
zaprosił wszystkich do współpracy ze Stowarzyszeniem.
Kolejno głos zabrał Burmistrz Pan Bartosz Romowicz, który dziękując wręczył kwiaty
i podziękował Pani Alicji Pomagiel, która ustępuje ze stanowiska Dyrektora SP
w Łodynie.
Kolejno Pan Burmistrz wręczył powołanie na stanowisko p.o. Dyrektora SP
w Łodynie Pani Barbarze Makulińskiej-Dec.
W punkcie tym Pan Burmistrz wręczył również Panu Adamowi Steciukowi w uznaniu
za szczególne osiągnięcia w nauce nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia
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Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
Do obrad sesji dołączył Pan Henryk Tymejczyk – obecnych 14 radnych.
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.


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

Projekt uchwał przedstawiła Pani Ewa-Kaczmary-Elmerych – Skarbnik Gminy.
Kolejno Pan Jacek Przybyła krótko przedstawił plan gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta i gminy Ustrzyki Dolne.
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 (W. Pola, Gombrowicza),

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 upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej (Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki
wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki- modernizacja
stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej),
Projekt uchwały 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 upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (Podniesienie atrakcyjności turystycznoinwestycyjnej gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Zielona”),

Projekt uchwały 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 upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (Podniesienie atrakcyjności turystycznoinwestycyjnej gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Nadgórna – Ul.
Dobra”),

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 upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej („Podniesienie atrakcyjności turystycznoinwestycyjnej gminy Ustrzyki D. - budowa kanalizacji Ul. Bieszczadzka”),

Projekt uchwały 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 ustalenia zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych zwrotu kosztów podróży służbowych,

Projekt uchwały Przedstawiła Pani Ewa-Kaczmary-Elmerych – Skarbnik Gminy, oraz
Burmistrz Pan Bartosz Romowicz.
Głos w tym punkcie zabrał Pan Czesław Urban , który wystąpił z propozycją, aby
w uchwale wskazać jako osobę upoważnioną do podpisania delegacji
Wiceprzewodniczącego, bez wskazywania go z imienia i z nazwiska.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że przepisy obligują nas do wskazania
Wiceprzewodniczących w takiej formie jak w projekcie uchwały.
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 przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako
części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2016 r.,

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz.

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 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc.
Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk
– opinia pozytywna – Zał. Nr 4.
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 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną,

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc.
Opinię Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków przedstawił Pan Grzegorz Oleksyk
– opinia pozytywna – Zał. Nr 4.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie.
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas
głosowania – 14 radnych.


w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gminie Ustrzyki Dolne, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Gminie Ustrzyki Dolne,

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz.
Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił Pan Tadeusz
Kocur – opinia pozytywna (Zał. Nr 5).
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady i poddał pod głosowanie.

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie).
W punkcie tym Radca Prawny zwrócił uwagę na przebieg głosowania nad uchwałą
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną, mianowicie Pani Renata Wolańska
wzięła udział w głosowaniu poprzez wstrzymanie się jednak radca wyjaśnił, że
powinna w ogóle wstrzymać się od udziału w głosowaniu. W związku z powyższym
Przewodniczący Rady przeprowadził ponowne głosowanie nad uchwałą:
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 14 radnych.
Pani Renata Wolańska nie wzięła udziału w głosowaniu.


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników,

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 wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie na rozstrzygnięcia
nadzorcze Wojewody Podkarpackiego,

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz oraz Pan Bogusław Sowa Radca Prawny,
którzy wyjaśnili zasadność podjęcia niniejszej uchwały.
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 radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w
skład Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego,

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków komisji.
Pan Bogdan Ferenc zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Steciuka – kandydat wyraził
zgodę,
Pan Bogusław Pleskacz zgłosił kandydaturę Pana Czesława Urbana – kandydat
wyraził zgodę,

Pan Władysław Tarnawski zgłosił kandydaturę Pana Tadeusza Kocura – kandydat
wyraził zgodę.
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy:
Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 14 radnych (jednogłośnie).
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:
Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 14 radnych.
Radni zgłoszeni do członkostwa w Komisji nie brali udziału w głosowaniu.
Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk poinformował, że w lokalnej Gazecie Bieszczadzkiej
pojawiło się stwierdzenie, że po latach ponownie jest uruchomiony Karpacki jarmark
Turystyczny. Radny poinformował, że z uzyskanych informacji od 2007 do 2011 roku
istniała nazwa Karpacki Jarmark Turystyczny, po roku 2012 były to Bieszczadzkie
Targi Turystyczne, w 2013 i 2015 Ustrzycki Jarmark Turystyczny, natomiast w 2015 –
nazwa ponownie wróciła.
W odpowiedzi Pani Paulina Bajda poinformowała, że takie informacje uzyskała od
Pana Jacka Łeszegi pracownika Urzędu.
W uzupełnieniu Pan Burmistrz który poinformował, że po raz pierwszy od ośmiu lat
impreza współfinansowana była z zewnętrznych środków. W ostatnich latach miała
charakter bardziej lokalny teraz podczas Jarmarku występowali przedstawiciele
całych Karpat stąd też różnica w nazewnictwie.
Głos zabrał Pan Andrzej Steciuk, który zapytał czy ktoś z radnych wiedział
o konkursie na ustrzyckie logo.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że na każdej sesji czyta sprawozdanie
z zarządzeń, ponadto konkurs był ogłoszony na stronie internetowej Urzędu.
Pan Andrzej Steciuk poinformował, że w sprawie logo chciał wyrazić jedynie swoje
uwagi czy sugestie.
Pan Burmistrz poinformował, że w skład komisji konkursowej powołani byli historycy,
heraldycy i artyści, ponadto nie było widać zainteresowania radnych w tym temacie.

Głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że osobiście rozmawiał
z Panem Inspektorem ds. Promocji w sprawie konkursu. Ponadto radny wie, że
udział w konkursie wzięły również osoby mieszkające za granicą.
Głos zabrał Pan Czesław Urban, który poinformował, że dochodzą do niego
informacje, że dzieci i młodzież zaczepiane są przez obywateli Ukrainy w celu
zakupu alkoholu i papierosów. W związku z powyższym radny poprosił o interwencję
w tej sprawie.
Ponadto przedstawił wygląda korzystanie z basenu i UDK w ramach Karty Dużej
Rodziny. Radny w związku z tym złożył wniosek o przekazanie do Komisji ds.
Rodziny - przy pomocy MGOPS spraw dotyczących podjęcia działań zmierzających
do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych. Pan Czesław Urban
zwrócił się ponadto z prośbą o przekazywanie projektów uchwał do zaopiniowania
przez odpowiednie komisje.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że w kwestii obywateli Ukrainy
w mieście, wystosowane były pisma do odpowiednich służb. Ponadto Burmistrz
poinformował, że dużo większe zainteresowanie jest rodzin w okresie letnim. Należy
również zaznaczyć, że korzystanie z usług basenu i kina w ramach programu jest
dobrowolne i nie można nikogo w tym zakresie zmusić. W kwestii projektów uchwał
Burmistrz poinformował, że najważniejszy projekt uchwały został złożony ok. 30 dni
temu i był przedmiotem analizy komisji ds. Budżetu, nic nie stało na przeszkodzie,
aby zajęły się tym również inne komisje, czy też aby bezpośrednio zapoznali się
z tym projektem poszczególni radni, którzy otrzymują projekty uchwał na 7 dni przed
sesją.
Głos zabrał Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że rozwiązaniem sytuacji
o której mówił Pan Czesław Urban w sprawie projektów uchwał kierowanych do
odpowiednich komisji, jest praktyka stosowana od wielu lat w tym zakresie,
mianowicie to przewodniczący komisji decyduje nad którymi projektami ma pochylić
się cała komisja. Ponadto radny zapytał kiedy ruszą prace związane z budową
kanalizacji przy ulicy Dobrej i Nadgórnej.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że planowany jest również remont drogi
asfaltowej przy tej ulicy, jednak w pierwszej kolejności musi być zrobiona kanalizacja.
Kolejno głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że na
dzisiejszej sesji uchwalono została bardzo ważna uchwał w sprawie budżetu
obywatelskiego, za co serdecznie podziękował wszystkim radnym.
Ad. 7. Sprawy różne.
Głos zabrał radny Pan Bogdan Ferenc, który odniósł się do artykułu w Gazecie
Bieszczadzkiej „na sesji kłótnia o stołki”. Przewodniczący stwierdził, że w artykule

tym pojawiło się kilka niefortunnych zwrotów m.in. w kwestii Pana Jacka Przybyły,
który rzekomo pełnił funkcje kierownicze w stowarzyszeniu Zielone Bieszczady.
Radny poinformował, że odpisał do Gazety, jednak jego sprostowanie które mówiło
jedynie o przedstawicielstwie w strukturach stowarzyszenia nie pojawiło się
w kolejnym numerze Gazety.
Kolejno Radny Pan Tadeusz Kocur zwrócił uwagę, że Pani Paulina Bajda redaktor
naczelna Gazety Bieszczadzkiej, która pisząc nie używa sformułowań typu pan/pani
lub radny/radna, przed nazwiskami osób w swoich artykułach.
Ad. 8. Zakończenie obrad.
Zakończenie obrad 13;00.
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio.
Sporządziła: Agnieszka Madej.

