Protokół Nr XV/2015
z XV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Ad. 1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza
Romowicza, Zastępcę Burmistrza Panią Katarzynę Sekułę, Skarbnika Panią Ewę
Kaczmaryk-Elmerych, Sekretarza Panią Janinę Sokołowską, wszystkich radnych,
sołtysów, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli służb
mundurowych, oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych, wobec powyższego nasze obrady są
prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Burmistrz zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad sesji następujących
projektów uchwał:
 w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy
Ustrzyki Dolne,
 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie miejsc pracy
związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
Burmistrz zawnioskował również o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały:
 w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do uchwały nr XII/145/15 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz
sposobu ich pobierania
Ponadto zaproponował zrobienie przerwy na krótką prezentację dotyczącą planu
gospodarki niskoemisyjnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza:
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 15 radnych (jednogłośnie).
Kolejno Pan Andrzej Steciuk Wiceprzewodniczący Rady zawnioskował
o wprowadzenie do porządku obrad Sesji uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach
Dolnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Andrzeja Steciuka:

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 15 radnych (jednogłośnie).
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
Nikt nie wniósł uwag do protokołu, wobec czego protokół z XIV sesji został przyjęty.
Ad. 4. Ogłoszenie wyników w rankingu Bezpieczeństwa Informacji za rok 2015.
Pan Lech Ryszewski prezes fundacji Polkom Audit Consulting Group wręczył
certyfikaty bezpieczeństwa. Najważniejszy dostała Gmina Ustrzyki Dolne, która
uzyskała go w kategorii urzędy miast. Kolejne przyznano Panu Bartoszowi
Romowiczowi Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych, Sekretarzowi gminy Pani Janinie
Sokołowskiej i administratorowi bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim Panu
Wiesławowi Andruchowi.
Ad. 5. 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. 6. Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na 2016 rok.
Burmistrz przedstawił i szeroko omówił dane dotyczące Budżetu Gminy Ustrzyki
Dolne na 2016 rok w formie prezentacji. Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Szczegółowa wypowiedź Burmistrza na nagraniu audio.
Ad. 7. Procedura uchwalenia budżetu Gminy:
a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały budżetowej dokładnie przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych
– Skarbnik Gminy.
b) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
Burmistrz Pan Bartosz Romowicz przedstawił autopoprawki do uchwały buudżetowej:
1. Zwiększenie dochodów majątkowych Dz. 926. - 78 000,00 z tytułu dotacji
z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Wsparcie ochrony wód poprzez
budowę zaplecza sanitarnego na potrzeby biegowych tras narciarskich przy
stadionie zimowym w Ustrzykach Dolnych.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych Dz.926 Rozd. 92605 - 78 000,00
Wsparcie ochrony wód poprzez budowę zaplecza sanitarnego na potrzeby
biegowych tras narciarskich przy stadionie zimowym w Ustrzykach Dolnych.

3. Przesunięcia w wydatkach majątkowych Dz.926 Rozd. 9265 – 10 000,00
Wsparcie ochrony wód poprzez budowę zaplecza sanitarnego na potrzeby
biegowych tras narciarskich przy stadionie zimowym w Ustrzykach Dolnych.
Dz. 900 Rozd.90001 – 90 000,00 Podniesienie atrakcyjności turystycznej –
inwest. Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji ul. Nadgórna – ul. Dobra.
100 000,00 Podniesienie atrakcyjności turystycznej – inwest. Gminy Ustrzyki
Dolne – budowa kanalizacji ul. Sikorskiego.
c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok
2016.
Opinię odczytała Pani Leokadia Bis Wiceprzewodnicząca Rady
w Ustrzykach Dolnych. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Miejskiej

d) Odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady
Miejskiej w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne
na rok 2016.
Opinię Komisji Odczytał Pan Andrzej Steciuk Wiceprzewodniczący Rady
i Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych. Opinia stanowi
załącznik Nr 5 do protokołu.
e) Odczytanie pozostałych opinii komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie
projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawianie opinii
komisji wypracowanych w toku prac nad budżetem gminy na 2016 rok. Opinie
przedstawiane były kolejno przez:
- Komisję Rewizyjną, Skarg i Wniosków – opinia pozytywna – zał. Nr 6.
- Komisję ds. Wsi – opinia pozytywna – zał. Nr 7.
- Komisję ds. Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury – opinia pozytywna – zał. Nr 8.
- Komisję ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania
Przestrzennego – opinia pozytywna – zał. Nr 9.
- Komisję Rodziny, Pomocy Społecznej i Spraw Mieszkaniowej – opinia pozytywna
– zał. Nr 10.
f) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji
przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
Nie było.
g) Przedstawienie stanowiska Burmistrza do złożonych wniosków.

Pan Burmistrz podziękował wszystkim radnym za pracę nad przyszłorocznym
budżetem, w szczególności Komisji d. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych za
merytoryczną pracę. Podziękował również za wnioski które wpływały w trakcie pracy
nad budżetem, które po części udało się uwzględnić w budżecie..
h) Dyskusja.
Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że projekt budżetu
na 2016 rok poddany został analizie wszystkich komisji rady, oraz określił go jako
ambitny i optymistyczny w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto
stwierdził, że jest on odpowiedzią na wnioski mieszkańców gminy. Radny wyraził
również swoje uwagi co do projektu budżetu oraz poinformował, że będzie głosował
za przyjęciem niniejszego projektu.
Pan Burmistrz podziękował za uwagi i opinię radnemu, oraz wszystkim pozostałym
radnym za uwagi i opinie, które wpłynęły wcześniej w trakcie prac.
Głos zabrał radny Pan Czesław Urban, który poinformował, że jeżeli chodzi o projekt
techniczny bloku socjalnego, jest zadowolony, że znalazł się on w projekcie bo
mieszkania socjalne w naszej gminie są w fatalnym stanie.
i) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.
Pan Burmistrz ponownie przedstawił propozycje autopoprawek, które kolejno zostały
poddane pod głosowanie:
1. Zwiększenie dochodów majątkowych Dz. 926. - 78 000,00 z tytułu dotacji
z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Wsparcie ochrony wód poprzez
budowę zaplecza sanitarnego na potrzeby biegowych tras narciarskich przy
stadionie zimowym w Ustrzykach Dolnych.
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 15 radnych (jednogłośnie).
2. Zwiększenie wydatków majątkowych Dz.926 Rozd. 92605 - 78 000,00
Wsparcie ochrony wód poprzez budowę zaplecza sanitarnego na potrzeby
biegowych tras narciarskich przy stadionie zimowym w Ustrzykach Dolnych.
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych
podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie).
3. Przesunięcia w wydatkach majątkowych Dz.926 Rozd. 9265 – 10 000,00
Wsparcie ochrony wód poprzez budowę zaplecza sanitarnego na potrzeby
biegowych tras narciarskich przy stadionie zimowym w Ustrzykach Dolnych.

Dz. 900 Rozd.90001 – 90 000,00 Podniesienie atrakcyjności turystycznej
– inwest. Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji ul. Nadgórna – ul. Dobra.
100 000,00 Podniesienie atrakcyjności turystycznej – inwest. Gminy Ustrzyki
Dolne – budowa kanalizacji ul. Sikorskiego.
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych
podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie).
j) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.
Nie było.
k) Głosowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2016
rok.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych
podczas głosowania – 15 radnych (jednogłośnie).
Kolejno Pan Burmistrz podziękował za podjęcie w/w uchwały, wyraził również
nadzieję na dobrą współpracę z radą jak dotychczas.
8. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
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 zawarcia porozumienia międzygminnego (z Gminą Miejską
Przemyśl dot. powierzenia zadania obsługi mieszkańców Gminy
Ustrzyki Dolne przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w
Przemyślu),
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.

Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
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 przyjęcia od Powiatu Bieszczadzkiego zadań w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 7
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 utworzenia spółki „Miejski Klub Sportowy Ustrzyki Dolne Sp.z
o o”,
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Pan Bartosz Romowicz, który poprosił
o jeszcze jedną drobną zmianę, mianowicie aby klub sportowy nosił nazwę: Miejski
Klub Sportowy Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.
Głos zabrał radny Pan Czesława Urban, który zapytał o kwestię połączenia obu
klubów.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne będą
kontynuatorem obecnego klubu. Ponadto wyjaśnił dokładnie ten proces oraz, że
wszystkie czynności zostają podejmowane z wiedzą Zarząd Klubu.
Radny Pan Bogusław Pleskacz zapytał czy spółka będzie prowadziła działalność
gospodarczą oraz czy będzie powołany menedżer Klubu.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą, żeby
można był pozyskiwać np. sponsorów. Będzie ponadto tzw. koordynator, zamiast
prezesa zarządu.
Kolejno radny Pan Arkadiusz Lupa poinformował, ze w najgorszej sytuacji są
seniorzy, radny zapytał czy Burmistrz nie obawia się, że będą oni z klubu odchodzić.

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że jeśli chodzi o seniorów, spółka może
pozyskiwać sponsorów również i dla tej grupy zawodników.
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 12.
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 budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok
2015,
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który zapytał o wniosek Parafii
rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Ustrzykach Dolnych związanego
z wykonywanymi tam remontami. Radny zapytał czy jest szansa na wsparcie tej
inwestycji.
Odpowiedzi udzieliła Pani skarbnik, która poinformowała, że gmina ma możliwość
dofinansować jedynie obiekty zabytkowe, w związku z powyższym wniosek parafii
nie kwalifikuje się w tym zakresie.
Pan Bogusław Pleskacz zapytał czy w dziele 756 są uwzględnione zwolnienia
podatkowe od osób prawnych i fizycznych jeśli chodzi o podatki od gruntów i
nieruchomości.
W odpowiedzi Pani skarbnik poinformowała, że dział ten dotyczy podatków które
gmina sama sobie płaci.
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 15 radnych (jednogłośnie).
Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.

Pan Witold Pochylczuk doradca Centrum Doradztwa Energetycznego przedstawił
krótką prezentację nt. gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
Po prezentacji głos zabrał Pan Burmistrz informując, że na najbliższą sesję rady
zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Ustrzyki Dolne”.
Po prezentacji Przewodniczący Rady przeszedł do dalszej części programu sesji.
 w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na
2015 rok (Politechnika Dziecięca),
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
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 ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenie
ścieków,
Projekt dwóch kolejnych uchwały przedstawił Pan Burmistrz.
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
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 zatwierdzenia taryfy na dostawę wody i odprowadzanie
ścieków dla odbiorców na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
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 opłaty miejscowej,
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 12
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 opłaty targowej,
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
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 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla
sołtysów,
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz.
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 11
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 określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminę Ustrzyki Dolne,
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz.
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 12
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 ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
którym powierzono stanowiska, psychologów, doradców zawodowych,
nauczycieli wspomagających, realizujących obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne,
Projekt uchwały przedstawił Pan Zygmunt Krasowski Kierownik Wydziału Oświaty.
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 12
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 wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu
„Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”,
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz.
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 12
Opinię Komisji ds. Rodziny, Pomocy Społecznej i Spraw Mieszkaniowych
przedstawiła Pani Renata Wolańska – opinia pozytywna- Załącznik nr 13

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 wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy
w Ustrzykach Dolnych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr
V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych.
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz.
Opinię Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury przedstawił Pan Tadeusz Kocur
– opinia pozytywna - Załącznik Nr. 12
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 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
Przewodniczący Rady zapytał czy na sali obecny jest zainteresowany w celu oddania
mu głosu. Osoby skarżącej nie było.
Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił kolejność wpłynięcia trzech skarg, którymi
zajmowała się Komisja Rewizyjna, kolejno oddał głos Komisji.
Członek Komisji Pan Władysław Tarnawski odczytał uzasadnienie Komisji do
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego, położonej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,
Projekt uchwały Przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.

Opinię
Komisji
Ochrony
Środowiska,
Nadzoru
Architektonicznego
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia
pozytywna – załącznik nr 14
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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego, położonej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,
Projekt uchwały Przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.
Opinię
Komisji
Ochrony
Środowiska,
Nadzoru
Architektonicznego
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia
pozytywna – załącznik nr 14.
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 nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne
nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, będącej własnością
Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych,
Projekt uchwały Przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.
Opinię
Komisji
Ochrony
Środowiska,
Nadzoru
Architektonicznego
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia
pozytywna – załącznik nr 14.
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 pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w
miejscowości Ustrzyki Dolne o numerach 144220R i 144221R i numerze
ewidencyjnym działki 1949,

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Puszczałowska-Mikołajek Kierownik
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
Opinię
Komisji
Ochrony
Środowiska,
Nadzoru
Architektonicznego
i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił Pan Henryk Tymejczyk – opinia
pozytywna – załącznik nr 14.
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 rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej, Skarg
i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
Przewodniczący Rady przedstawił kwestię złożenia skargi na Komisję Rewizyjną,
Skarg i Wniosków rady Miejskiej, po czym zapytał czy skarżący jest na Sali.
Skarżącego nie było. W dalszej kolejności oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu
ustosunkowania się.
Członek Komisji Pan Władysław Tarnawski odczytał uzasadnienie Komisji w w/w
sprawie.
Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował że w przypadku mieszkańców
Grąziowej dokonaliśmy wielu czynności i ustępstw, oraz że w jego odczuciu
zrobiliśmy wszystko aby mieszkańcom pomóc.
Pan Bogusław Pleskacz zapytał, czy Komisja Rewizyjna powinna głosować przy tej
uchwale.
W odpowiedzi Pan Sławomir Tarnawski Radca Prawny poinformował, że sprawa ta
nie dotyczy interesu prawnego członków komisji w związku z powyższym komisja
może głosować nad niniejszym projektem uchwały.
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 załącznika Nr 2 do uchwały nr XII/145/15 Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat
dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz.
Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał co z osobami posiadającymi
umowy najmu terenu płatnego parkowania do prowadzenia działalności
gospodarczej, które dojeżdżają z terenów wiejskich.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że na terenie miasta znajdują się
w czterech miejscach bezpłatne parkingi z których można korzystać.
Warto byłoby się zastanowić nad tym, że opłata parkingowa abonamentowa dla osób
mających działalność w miejscach parkingów płatnych byłaby dobrym rozwiązaniem.
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że wyznaczyliśmy kilka miejsc dla
bezpłatnego parkowania.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas
głosowania – 15, radnych (jednogłośnie).
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
Nie było.
10. Sprawy różne.
Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że wprowadzona została możliwość
odpracowania zadłużenia w spłacie czynszu mieszkaniowego przez rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, szczegóły znajdują się na stronie
Urzędu Miejskiego.
Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który podziękował wszystkim za rok
współpracy. Radny podziękował radnym, Burmistrzowi, byłej Wiceburmistrz Pani
Ewie Sudoł oraz wszystkim sołtysom.
W dalszej części Pani Renata Wolańska zwróciła uwagę, ze na jednym z portali
społecznościowych pojawił się wpis o sołtysach naszej gminy, że są oni „leniwi”.
Pan Bogusław Pleskacz odnosząc się do
oświadczenie w którym przeprosił za użyte słowa.

słów

przedmówczyni

odczytał

Kolejno Pan Burmistrz podziękował również wszystkim za współpracę, Panu
Bogdanowi Pleskaczowi oraz w szczególności Stowarzyszeniu Stolica Bieszczad za
inicjatywę stworzenia szopki w naszym mieście.

Kolejno Pan Przewodniczący Rady złożył podziękowania wszystkim za rok
merytorycznej współpracy, oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

11. Zakończenie obrad.
Zakończenie obrad 15.15
Sporządziła: Agnieszka Madej

