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KPM.0057.3.2020 
 

SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2020 R. 

 
 

 
Numer i data 
Zarządzenia 

 
TYTUŁ 

 
Jednostka 

organizacyjna 

 
SPOSÓB I STOPIEŃ WYKONANIA 

1 2 3 4 

131/2020 z dnia  
1 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

132/2020 z dnia  
2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

133/2020 z dnia  
2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

134/2020 z dnia  
3 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przepisów porządkowych związanych 
z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania  
w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego 

FB Przyjęto do wiadomości. 
ZREALIZOWANO 

135/2020 z dnia  
3 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

136/2020 z dnia  
3 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

137/2020 z dnia  
9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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138/2020 z dnia  
9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

139/2020 z dnia  
9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

140/2020 z dnia  
16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 19 w Przemyślu 

E Zatwierdzony został konkurs, który odbył się w dniu 24 
marca 2020 r. W konkursie nie wyłoniono kandydata na 
stanowisko dyrektora. 
ZREALIZOWANO 

141/2020 z dnia  
16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy  
w Przemyślu 

E Zatwierdzony został konkurs, który odbył się w dniu 25 
marca 2020r. W konkursie wyłoniono kandydata na 
stanowisko dyrektora. 
ZREALIZOWANO 

142/2020 z dnia  
16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych  
w Przemyślu 

E Zatwierdzony został konkurs, który odbył się w dniu 25 
marca 2020r. W konkursie wyłoniono kandydata na 
stanowisko dyrektora. 
ZREALIZOWANO 

143/2020 z dnia  
16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana 
Szaszkewicza w Przemyślu 

E Zatwierdzony został konkurs, który odbył się w dniu 25 

marca 2020r. W konkursie wyłoniono kandydata na 

stanowisko dyrektora. 

ZREALIZOWANO 

144/2020 z dnia  
16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

145/2020 z dnia  
20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

146/2020 z dnia  
20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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147/2020 z dnia  
20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

148/2020 z dnia  
22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom 
wynajmującym lokale użytkowe od Gminy Miejskiej Przemyśl 
w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemicznego i stanu epidemii 

GL Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 
Wydziału. 
ZREALIZOWANO 

149/2020 z dnia  
22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie powołania Dyrektora Przemyskiej Biblioteki 
Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu 

OKK Zarządzeniem powierzono Maciejowi Waltosiowi, po 
dokonaniu wymaganych uzgodnień i konsultacji, 
stanowisko Dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej 
na okres 5 lat, tj. od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2025 
r. Zainteresowanemu doręczono ww. zarządzenie.  
ZREALIZOWANO 

150/2020 z dnia  
23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

151/2020 z dnia  
23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

152/2020 z dnia  
23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

153/2020 z dnia  
24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

154/2020 z dnia  
24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd 
Miejski w Przemyślu poprzez wyłączenie bezpośredniej 
obsługi mieszkańców 

OKK Zarządzeniem  ograniczono wykonywanie zadań przez 
Urząd Miejski w Przemyślu od 24 kwietnia 2020 r. do 
odwołania poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi 
interesantów z wyjątkami. Określono zasady obsługi 
stron wyłączonych z ograniczenia. 
ZREALIZOWANO 
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155/2020 z dnia  
27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Przemyślu za 2019r. 

SPO Poinformowano organizacje pozarządowe, które 
prowadzą  Warsztaty Terapii Zajęciowej  o  dokonanej 
ocenie działalności.    
ZREALIZOWANO 

156/2020 z dnia  
27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

157/2020 z dnia  
27 kwietnia 2020 r. 

zmieniające Zarządzenie nr 19/2020 Prezydenta Miasta 
Przemyśla z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia 
regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi” 

GK  Wprowadzono zmiany w zakresie terminów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia  konkursu ze względu 
na stan epidemiologiczny spowodowany COVID 19. 
Przyjęto do bieżącej realizacji. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

158/2020 z dnia  
14 kwietnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 
Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

OKK Zarządzeniem dokonano zmian w załączniku Nr 6 do 
Zarządzenia Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu  
z późn. zm. w zakresie dotyczącym rozkładu czasu pracy, 
tj. godzin rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie 
Miejskim, ustalając, iż we wtorki obowiązują 
pracowników godziny pracy od  8.00 do 16.00. 
Treść zarządzenia uzgodniono z Niezależnym Związkiem 
Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu 
Miasta. 
ZREALIZOWANO 

159/2020 z dnia  
28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

160/2020 z dnia  
29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
przetargów na sprzedaż nieruchomości 

MK Komisja została powołana - zarządzenie zrealizowane. 
ZREALIZOWANO 

161/2020 z dnia  
30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do stwierdzenia 
wpłaty wadiów do przetargu na sprzedaż nieruchomości 

MK Komisja została powołana - zarządzenie zrealizowane. 
ZREALIZOWANO 
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162/2020 z dnia  
30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

163/2020 z dnia  
5 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego 
wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej 
przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Przemyśl 

MK Zarządzenie zrealizowane. W dniu 24 czerwca 2020 r. 
został zawarty akt notarialny - umowa  ustanowienia 
służebności gruntowej przechodu i przejazdu. 
ZREALIZOWANO 

164/2020 z dnia  
5 maja 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Inwestycji  
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu 

OKK Zarządzeniem upoważniono Piotra Bartochę do 
składania, w okresie nieobecności Dyrektora Zarządu 
Dróg Miejskich w Przemyślu, m.in. oświadczeń woli  
w zakresie działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Przemyślu. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

165/2020 z dnia  
27 kwietnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 
Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

OKK Zarządzeniem dokonano zmian w załączniku Nr 6 do 
Zarządzenia Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm.  
w zakresie dotyczącym rozkładu czasu pracy, tj. godzin 
rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim, 
ustalając, iż we wtorki obowiązuje pracowników  
8-godzinny czas pracy pomiędzy godz.  7.30 a 16.00.Treść 
zarządzenia uzgodniono z Niezależnym Związkiem 
Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu 
Miasta. 
ZREALIZOWANO 

166/2020 z dnia  
7 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

167/2020 z dnia  
7 maja 2020 r. 

sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 134/2020 Prezydenta 
Miasta Przemyśla w sprawie przepisów porządkowych 
związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego 
Parkowania w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego 

KTD Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 
Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 
Zarządu Dróg Miejskich. 
ZREALIZOWANO 
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168/2020 z dnia  
8 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu w zakresie dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności,  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-
2020 oraz z budżetu państwa 

FK Wprowadzono regulacje na podstawie których 
prowadzona jest ewidencja i obieg dokumentów 
księgowych Projektu pn.: ”Safe City -bezpieczne Miasto 
Przemyśl jako element koncepcji Smart City”. 
Zarządzenie jest realizowane. 
W TRAKCIE REALIZACJI  

169/2020 z dnia  
8 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

170/2020 z dnia  
11 maja 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw Dorocznej Nagrody 
Miasta Przemyśla 

KST Komisja powołana zarządzeniem zapoznała się z 5 
złożonymi wnioskami na  Doroczną Nagrodę Miasta 
Przemyśla, przy czym 1 z wniosków został odrzucony 
z powodu braków formalnych. Komisja  jednogłośnie 
zdecydowała, że nie będzie rozpatrywała wniosku, który 
nie spełnia wymogów formalnych. 
W wyniku dyskusji i głosowania w trybie tajnym Komisja 
postanowiła przyznać Doroczną Nagrodę Miasta 
Przemyśla w wysokości 10 000 zł.  dla Pana Rafała 
Błachuta. Nagroda została wręczona w dniu 25 maja 2020 
r., podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.  
ZREALIZOWANO 

171/2020 z dnia  
11 maja 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do spraw Honorowego 
Wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” 

KST Komisja powołana zarządzeniem zapoznała się z 3 
złożonymi wnioskami. Komisja zasugerowała aby wniosek 
złożony przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Przemyślu na Honorowe Wyróżnienie  dla Pana 
Janusza Szabagi został poddany pod dyskusję na kolejnym 
posiedzeniu planowanym na miesiąc listopad 2020 r., 
natomiast wnioski złożone przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich  na Honorowe 
Wyróżnienie dla Tadeusza Króla oraz Danuty Czesak 
większością głosów zebranej Komisji zostały rozpatrzone 
negatywnie. 
W TRAKCIE REALIZACJI 
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172/2020 z dnia  
11 maja 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 4 w Przemyślu 

E Zatwierdzony został konkurs, który odbył się w dniu 24 
marca 2020r. W konkursie wyłoniono kandydata na 
stanowisko dyrektora. 
ZREALIZOWANO 

173/2020 z dnia  
12 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

174/2020 z dnia  
13 maja 2020 r. 

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola 
Nr 7 w Przemyślu 

E Zarządzenie w trakcie  realizacji. Odwołanie nastąpi  
z dniem 31.08.2020r.   Zarządzenie przekazano 
dyrektorowi oraz kadrom w Przedszkolu Nr 7  
w Przemyślu. 
W TRAKCIE REALIZACJI 

175/2020 z dnia  
14 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

176/2020 z dnia  
14 maja 2020 r. 

w sprawie przedłużenia ważności kart abonamentowych  
w Strefach Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem 
poboru opłat oraz przeprowadzania kontroli w okresie od 
dnia 1 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020 r. 

KTD Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 
Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 
Zarządu Dróg Miejskich. 
ZREALIZOWANO 

177/2020 z dnia  
14 maja 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora E Zarządzenie zrealizowano.  Ogłoszono Konkurs na 
stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7. Zarządzenie 
zostało umieszczone na BIP oraz tablicy ogłoszeń. 
ZREALIZOWANO 

178/2020 z dnia  
18 maja 2020 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 

E Zarządzenie w trakcie realizacji. Powierzenie stanowiska 
dyrektora nastąpi z dniem 1.09.2020r. 
W TRAKCIE REALIZACJI 

179/2020 z dnia  
18 maja 2020 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu 

E Zarządzenie w trakcie realizacji. Powierzenie stanowiska 
dyrektora nastąpi z dniem 1.09.2020r. 
W TRAKCIE REALIZACJI 

180/2020 z dnia  
18 maja 2020 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza  
w Przemyślu 

E Zarządzenie w trakcie realizacji. Powierzenie stanowiska 
dyrektora nastąpi z dniem 1.09.2020r. 
W TRAKCIE REALIZACJI 
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181/2020 z dnia  
18 maja 2020 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 
4 „Zielony Zakątek” w Przemyślu 

E Zarządzenie w trakcie realizacji. Powierzenie stanowiska 
dyrektora nastąpi z dniem 1.09.2020r. 
W TRAKCIE REALIZACJI 

182/2020 z dnia  
19 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

183/2020 z dnia  
19 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

ZREALIZOWANO 

184/2020 z dnia  
19 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
 ZREALIZOWANO 

185/2020 z dnia  
21 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

186/2020 z dnia  
21 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

187/2020 z dnia  
25 maja 2020 r. 

w sprawie rodzaju i formy ograniczeń wprowadzonych  
w realizacji zadań przez Urząd Miejski w Przemyślu  
w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

OKK Ustalono, że od 25 maja 2020 r. do odwołania – 
dopuszcza się możliwość bezpośredniej obsługi 
interesantów w budynkach Urzędu Miejskiego  
w Przemyślu jedynie w specjalnie wyznaczonych 
miejscach znajdujących się na parterach budynków.  

W TRAKCIE REALIZACJI 

188/2020 z dnia  
25 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za 
święto przypadające w innym dniu niż niedziela 

OKK Zarządzeniem ustalono dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek)  
dniem wolnym od pracy w zamian za Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadające 
15 sierpnia 2020 r. w dniu wolnym od pracy, tj.  
w sobotę. Treść zarządzenia uzgodniono z Niezależnym 
Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych 
Urzędu Miasta. 
ZREALIZOWANO 
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189/2020 z dnia  
25 maja 2020 r. 

w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

SPO Zarządzenie przekazano Przewodniczącemu Zespołu  
Interdyscyplinarnego celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 

190/2020 z dnia  
27 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

191/2020 z dnia  
27 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

192/2020 z dnia  
27 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

193/2020 z dnia  
28 maja 2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Nr 7 w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie powołanej komisji 
odbyło się w dniu 25 czerwca 2020r. 
ZREALIZOWANO 

194/2020 z dnia  
29 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

195/2020 z dnia  
29 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

196/2020 z dnia  
29 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

197/2020 z dnia  
29 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

198/2020 z dnia  
1 czerwca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 66/2020 Prezydenta Miasta 
Przemyśla z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej czynszu dzierżawnego 

MK Ustalono cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego. 
Zarządzenie zrealizowane.  
ZREALIZOWANO 
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199/2020 z dnia  
1 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

200/2020 z dnia  
1 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

201/2020 z dnia  
1 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

202/2020 z dnia  
2 czerwca 2020 r 

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem 
Przedszkola Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego 
w Przemyślu 

E Zarządzenie w trakcie realizacji. Rozwiązanie stosunku 
pracy nastąpi z dniem 31.08.2020r. Zarządzenie 
przekazano dyrektorowi oraz kadrom w Przedszkolu Nr 
14 w Przemyślu. 
W TRAKCIE REALIZACJI 

203/2020 z dnia  
2 czerwca 2020 r 

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 113/2020 Prezydenta 
Miasta Przemyśla z dnia 23 marca 2020 r. dotyczącego 
zamknięcia wszystkich placów zabaw i siłowni zewnętrznych 
na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 

GK Dnia 2 czerwca 2020 r. otwarto wszystkie place zabaw  
i siłownie zewnętrzne na terenie Gminy Miejskiej 
Przemyśl.  
ZREALIZOWANO 

204/2020 z dnia  
2 czerwca 2020 r 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 

GL Na dzień 22.07.2020 r. zorganizowany został drugi 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Poniatowskiego 6  
w Przemyślu. 
ZREALIZOWANO 

205/2020 z dnia  
2 czerwca 2020 r 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 

GL Na dzień 22.07.2020 r. zorganizowany został drugi 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego 19  
w Przemyślu. 
ZREALIZOWANO 

206/2020 z dnia  
2 czerwca 2020 r 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 

GL Na dzień 22.07.2020 r. zorganizowany został drugi 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Czachowskiego 5 
w Przemyślu. 
ZREALIZOWANO 
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207/2020 z dnia  
1 czerwca 2020 r 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 

GL Na dzień 22.07.2020 r. zorganizowany został drugi 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Dworskiego 44  
w Przemyślu. 
ZREALIZOWANO 

208/2020 z dnia  
3 czerwca 2020 r 
 

 

 

w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta 
Przemyśla 

 

  

AOŚ 
 

Do gminnej ewidencji zabytków Miasta Przemyśla 

włączono kartę adresową zabytku nieruchomego pn. 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Biskupa 

Jakuba Glazera 47 w Przemyślu (działka nr ewidencyjny 

250 obręb 205).Zarządzenie zostało opublikowane w BIP. 

ZREALIZOWANO 

209/2020 z dnia  
3 czerwca 2020 r 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 
za rok 2019 

FK Poinformowano zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

210/2020 z dnia  
3 czerwca 2020 r 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego 
Krasickiego za rok 2019 rok 

FK Poinformowano zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

211/2020 z dnia  
28 maja 2020 r 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. 
przygotowania projektu do II etapu konkursu 
organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014 –2021 oraz określenia jego 
zadań 

RIF Zmiana polegała na powołaniu Zespołu Miejskiego, 
wyznaczeniu koordynatorów wiodących oraz 
koordynatorów obszarów tematycznych (gospodarczy, 
społeczny, środowiskowo – przestrzenny, inteligentnego 
zarządzania, kulturowy i instytucjonalny). 
ZREALIZOWANO 

212/2020 z dnia  
4 czerwca 2020 r 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny 
spełnienia przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania  
i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą Zaprojektowanie, 
dostawa i montaż kotłów na biomasę do zadania pn. 
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: 
„Ekologiczny Przemyśl –wymieniamy źródła ciepła” 

ZP Do 15 lipca 2020r. (dzień sporządzenia sprawozdania) 
komisja nie rozpoczęła prac, gdyż nie minął jeszcze 
termin otwarcia ofert – termin planowany 20 lipca 2020r. 
W TRAKCIE REALIZACJI  
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213/2020 z dnia  
4 czerwca 2020 r 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny 
spełnienia przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania  
i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą „Zaprojektowanie, 
dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do 
zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach 
Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl –wymieniamy źródła 
ciepła” –kotły gazowe”. 

ZP Do 15 lipca 2020r. (dzień sporządzenia sprawozdania) 
komisja nie rozpoczęła prac, gdyż nie minął jeszcze 
termin otwarcia ofert – termin planowany 24 lipca 2020r. 
W TRAKCIE REALIZACJI 

214/2020 z dnia  
4 czerwca 2020 r 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny 
spełnienia przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania  
i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą Zaprojektowanie, 
dostawa i montaż kotłów na ekogroszek do zadania pn. 
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: 
„Ekologiczny Przemyśl –wymieniamy źródła ciepła (kotły na 
ekogroszek)”. 

ZP Powołana zarządzeniem Komisja dokonała 25 czerwca 
2020r. publicznego otwarcia ofert. W postępowaniu 
przetargowym została złożona tylko jedna oferta 
opiewająca na kwotę 349.920,00, natomiast 
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia 
zamierzał przeznaczyć 277.896,00 zł. Nie było 
możliwości zwiększenia kwoty, którą Zamawiający chciał 
przeznaczyć na realizację zamówienia, a w związku z tym 
Komisja przedłożyła Prezydentowi wniosek  
o unieważnienie postępowania przetargowego na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Prezydent wniosek zaakceptował i w dniu 
26 czerwca 2020r. przedmiotowe postępowanie zostało 
unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
ZREALIZOWANO 

215/2020 z dnia  
5 czerwca 2020 r 

w sprawie ustalenia cen biletów i opłat na obiektach 
użyteczności publicznej znajdujących się w użytkowaniu 
Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. wodnego placu 
zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu. 

E Zarządzenie zrealizowano. POSiR otrzymał zarządzenie   
i wprowadził nowe ceny biletów wstępu na wodny plac 
zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu. 
ZREALIZOWANO 

216/2020 z dnia  
5 czerwca 2020 r 

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 123/2020 Prezydenta 
Miasta Przemyśla z dnia27 marca 2020r. dot. zawieszenia 
działalności Działu Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień  

SPO Zarządzenie przekazano Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Zapobieganiu Uzależnieniom celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 

https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103070/zarzadzenie215.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103070/zarzadzenie215.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103070/zarzadzenie215.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103070/zarzadzenie215.pdf
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w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom  
w Przemyślu 

217/2020 z dnia  
5 czerwca 2020 r 

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych struktur 
jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw 

 

OKK Zaktualizowano załącznik nr 4 do zarządzenia nr 
290/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 lipca 
2019 r. stanowiący wewnętrzną strukturę oraz zasady 
zastępstw Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami. 
ZREALIZOWANO 

218/2020 z dnia  
8 czerwca 2020 r 

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla miasta 
Przemyśla, wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza 
Spisowego oraz powołania Liderów Spisowych w celu 
przeprowadzenia w 2020 r. powszechnego spisu rolnego 

GK Powołano członków Gminnego Biura Spisowego. 
Przeprowadzono nabór na kandydatów na rachmistrzów 
terenowych, który zakończył się 8 lipca 2020 r.  
Wpłynęło 12 ofert. Przyjęto do bieżącej realizacji. 
REALIZACJA BIEŻĄCA  

219/2020 z dnia  
10 czerwca 2020 r 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

220/2020 z dnia  
10 czerwca 2020 r 

w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego 
wykorzystania techniki elektronicznej w mieście Przemyśl  
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

BI Zarządzenie zostało zrealizowane. W celu zapewnienia  
informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 
został powołany koordynator gminny ds. informatycznej 
obsługi OKW dla Miasta Przemyśla. 
ZREALIZOWANO 

221/2020 z dnia  
15 czerwca 2020 r 

w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu 

FK Wprowadzono regulacje na podstawie których 
prowadzona jest ewidencja, obieg i przechowywanie 
dokumentów księgowych. Zarządzenie jest realizowane. 
W TRAKCIE REALIZACJI  

222/2020 z dnia  
15 czerwca 2020 r 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania 
urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów 
uprawnionych do udziału w wyborach oraz podania wykazu 
tych miejsc do publicznej wiadomości  

 

OKK Zarządzeniem wyznaczono miejsca na terenie Gminy 
Miejskiej Przemyśl przeznaczone na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  
i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału  
w wyborach. 
ZREALIZOWANO 

https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103130/218_2020.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103130/218_2020.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103130/218_2020.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103130/218_2020.pdf
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223/2020 z dnia  
15 czerwca 2020 r 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
 ZREALIZOWANO 

224/2020 z dnia  
16 czerwca 2020 r 

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Przemyśl na rok szkolny 
2019/2020 

E Zarządzenie zrealizowano. Informacja o przerwach  
w funkcjonowaniu przedszkoli została umieszczona na 
stronie internetowej miasta. 
ZREALIZOWANO 

225/2020 z dnia  
16 czerwca 2020 r 

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi 
projektu Nr umowy: RPPK.03.03.01-18-0013/18-00 pod 
nazwą „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”  

RIF Zarządzenie jest realizowane. 
REALIZACJA BIEŻĄCA  

226/2020 z dnia  
17 czerwca 2020 r 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

227/2020 z dnia  
18 czerwca 2020 r 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

228/2020 z dnia  
18 czerwca 2020 r 

zmieniające Zarządzenie Nr 432/2019 Prezydenta Miasta 
Przemyśla z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego 

 

KTD Dokonano aktualizacji składu Komisji – powołano nowego 
Sekretarza Komisji. Pozostałe czynności Komisji odbywają 
się bez zmian tj. cyklicznie w pierwszy czwartek miesiąca 
z  udziałem Przewodniczących Zarządów Osiedli w ramach 
składanych wniosków. Z przebiegu każdego posiedzenia 
sporządzany jest protokół, który następnie jest 
przedkładany Prezydentowi Miasta Przemyśla celem 
akceptacji. 
ZREALIZOWANO 

229/2020 z dnia  
19 czerwca 2020 r 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

230/2020 z dnia  
19 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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231/2020 z dnia  
22 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

232/2020 z dnia  
22 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

233/2020 z dnia  
22 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

234/2020 z dnia  
23 czerwca 2020 

w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia 
przeciwpowodziowego 

 

OZK Zrealizowano poprzez wprowadzenie od dnia 23.06.2020 
r. stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie 
miasta Przemyśla. Ponadto zrealizowano zadania ujęte  
w Planie Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej. 
ZREALIZOWANO 

235/2020 z dnia  
23 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

236/2020 z dnia  
23 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

237/2020 z dnia  
23 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
 ZREALIZOWANO 

238/2020 z dnia  
23 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

239/2020 z dnia  
23 czerwca 2020 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w 
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Przemyślu na 2020r. 

SPO Zarządzenie zostało zrealizowane. Konkurs ofert został 
rozstrzygnięty. Z wyłonionymi podmiotami zawierane  
będą umowy na realizację zadania publicznego objętego 
konkursem. 
ZREALIZOWANO 

https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103699/239.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103699/239.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103699/239.pdf
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/103699/239.pdf
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240/2020 z dnia  
23 czerwca 2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pomocy 
przedsiębiorcom wynajmującym lokale użytkowe od Gminy 
Miejskiej Przemyśl w związku z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego i stanu 
epidemii 

GL Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 
Wydziału. 
ZREALIZOWANO  
 

241/2020 z dnia  
24 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

242/2020 z dnia  
24 czerwca 2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do 
Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

 

BK Dokonano aktualizacji Zarządzenia w konsekwencji  

zmiany wprowadzonej Zarządzenie Nr 165/2020 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 

Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu.   

Zmiana dotyczyła rozkładu czasu pracy. Prezydent,  

zastępcy prezydenta, sekretarz i skarbnik przyjmują 

mieszkańców we wtorki w godzinach 9.00 do 16.00 po 

uzgodnieniu terminu spotkania w Kancelarii Prezydenta 

Miasta. Zmiana również dotyczyła zmiany osób 

odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego 

zarządzenia oraz zmiany wzoru protokołu z przyjęcia 

skargi, wniosku lub interwencji. 

ZREALIZOWANO 

243/2020 z dnia  
24 czerwca 2020 

w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego 

 

OZK Zrealizowano poprzez wprowadzenie od godziny 15:30 
dnia 22.06.2020 r. alarmu powodziowego na terenie 
miasta Przemyśla. Ponadto zapewniono siły i środki do 
prowadzenia akcji przeciwpowodziowej przez jednostki 
organizacyjne miasta Przemyśla, stale monitorowano 
rozwój sytuacji stanu wód na rzece San i Wiar oraz 
potokach, a także prowadzono działania zabezpieczające 
przed falą powodziową. 
ZREALIZOWANO 
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244/2020 z dnia  
24 czerwca 2020 

w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego 
wykorzystania techniki elektronicznej w mieście Przemyśl w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

BI Zarządzenie zostało zrealizowane. W celu zapewnienia  
informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 
zostali powołani operatorzy informatycznej obsługi OKW 
dla Miasta Przemyśla. 
ZREALIZOWANO 

245/2020 z dnia  
24 czerwca 2020 

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania 
systemu stałego dyżuru Prezydenta Miasta Przemyśla 

 

OZK Zrealizowano poprzez stworzenie systemu stałego dyżuru 
dla potrzeb Prezydenta Miasta Przemyśla w celu 
zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów 
uprawnionych.  
Opracowano skład systemu stałych dyżurów na terenie 
miasta Przemyśla: 
- stały dyżur (dyżurny – kierownik zmiany oraz pomocnik 
dyżurnego) 
- punkty kontaktowe, rozumiane jako osoba lub 
stanowisko wyznaczone przez kierownika jednostki, 
pośrednicząca w przekazywaniu informacji pomiędzy 
stałym dyżurem, a kierownikiem jednostki, którym 
nie zostały przydzielone zadania operacyjne. 
ZREALIZOWANO 

246/2020 z dnia  
26 czerwca 2020 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych 
przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Miejskiej 
Przemyśl przez samorządowe jednostki organizacyjne i osoby 
prawne podległe Gminie Miejskiej Przemyśl oraz zasad 
rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu 

SK Zarządzenie jest realizowane. 
REALIZACJA BIEŻĄCA  

247/2020 z dnia  
26 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

248/2020 z dnia  
26 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
 ZREALIZOWANO 
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Opr. D. Śliwka  
Biuro Prezydenta Miasta  

249/2020 z dnia  
26 czerwca 2020 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert składanych na realizację zadania w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Przemyślu na 2020 rok. 

SPO  Zarządzenie zostało zrealizowane. Komisja została  
powołana. Członkowie Komisji dokonali oceny formalnej  
i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację 
zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok. 
Przygotowano zestawienie przedłożonych wniosków. 
Zaproponowano rozstrzygnięcie. 
ZREALIZOWANO 

250/2020 z dnia  
26 czerwca 2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. 
przygotowania projektu do II etapu konkursu 
organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 

RIF Zmiana polegała na uzupełnieniu składu Zespołu. 

ZREALIZOWANO 
 
 

251/2020 z dnia  
26 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

252/2020 z dnia  
26 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

253/2020 z dnia  
26 czerwca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 

 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 


