Protokół
LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 10 września 2018 r.
Ad.1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc otworzył LIII nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, powitał Zastępcę Burmistrza Panią Katarzynę
Sekułę, Skarbnika Panią Ewę Kaczmaryk-Elmerych, Panią Sekretarz Janinę
Sokołowską, radnych Rady Miejskiej, sołtysów, Starostę Bieszczadzkiego Pana
Marka Andrucha, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Ryszarda Urbana.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych, wobec
powyższego nasze obrady są prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni – Pani Marta Mermer, Pani Janina Oterska.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad niniejszej sesji Rady
Miejskiej:
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych
13 radnych (jednogłośnie).
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 3. Prezentacja uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023. Opinie Komisji.
Dyskusja. Głosowanie.
Głos zabrała Pani Katarzyna Sekuła – Zastępca Burmistrza, która wyjaśniła w kilku
słowach skąd tryb nadzwyczajny sesji, dlaczego ważne jest aby do jutra Program
Rewitalizacji został podjęty.
Kolejno głos zabrał Starosta Bieszczadzki Pan Marek Andruch, który poinformował,
że zbliża się termin składania wniosków dot. Rewitalizacji Przestrzennej, aby ten
wniosek złożyć musi być podjęty LPR, który opracowywany był od dłuższego czasu.
Starosta poprosił Radę o podjęcie niniejszej uchwały.
Kolejno głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz – poinformował, ze radni otrzymali
dokument bardzo obszerny w piątek. Poprosił o więcej informacji nt. programu.
Zapytał dlaczego tak długo tj. od kwietnia Plan był przygotowywany a musimy go
podjąć na sesji nadzwyczajnej.
W odpowiedzi Pani Burmistrz poinformowała, że Program
Rewitalizacji
opracowywała firma zewnętrzna, był on też poddawany konsultacjom społecznym
wiele miesięcy temu. Firma bezpośrednio konsultowała zapisy programu z Urzędem
Marszałkowskim oraz pracownikami merytorycznymi. Opinia Zarządu Województwa

Podkarpackiego jest pozytywna co do tego programu. Co do terminu dzisiejszej sesji
uzasadniony został we wcześniejszej wypowiedzi.
Głos zabrał Pan Marek Andruch – który w uzupełnieniu poinformował, że jest to
najważniejszy dokument jaki podejmuje gmina. Umożliwi łatwiejszy start w wielu
projektach i programach w których są za to dodatkowe punkty. Ponadto
poinformował, że taki program powinien być uzupełniany i uaktualniany w latach
kolejnych.
Głos zabrał Pan Czesław Urban, który zapytał czy nie można by było zaktualizować
danych statystycznych które widnieją w programie.
Pani Burmistrz poinformowała, że firma opracowująca program robiła to od stycznia
czy lutego tego roku, prawdopodobnie są to najbardziej aktualne dane z GUS.
Pan Bogusław Pleskacz – Program pokazuje jak jest wiele zaniedbań, tak ważny
dokument zawsze na sesji ktoś referował, w dniu dzisiejszym nie ma kogo zapytać
o pewne sprawy związane z programem.
W odpowiedzi Pani Burmistrz poinformowała, że właśnie po to odbyły się konsultacje
społeczne, aby zadać odpowiednie pytania i nanieść uwagi. Firma na bieżąco
zmieniała i uaktualniała zapisy programu. W tym momencie czas na uwagi
i konsultacje minął. W piątek otrzymaliśmy pozytywna opinię z Urzędu
Marszałkowskiego co do programu, stąd tryb nadzwyczajny zwołania dzisiejszej
sesji.
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych
13 radnych (jednogłośnie).
Ad. 4. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady
sesji.
Sporządziła:
Agnieszka Konopelska

