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Przemyśl, dnia 16.03.2021 r.

Pan Marcin Kowalski Przewodniczący Klubu Radnych
„Wspólnie dla Przemyśla"
W odniesieniu do Pana interpelacji w sprawie przeprowadzenia naboru uzupełniającego
do Przemyskiej Rady Kobiet informuję, co następuje:
Zarządzeniem Nr 477/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Przemyskiej Rady Kobiet oraz ustalenia zasad naboru i jej działania
ogłoszono nabór do Rady. Termin składania zgłoszeń upływał z dniem 11.01.2021r. Ogłoszenie
zamieszczone zostało na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Udostępniane było również w mediach społecznościowych. Zatem, dla osób zainteresowanych
było ogólnie dostępne. Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. Zarządzenia, do składu osobowego Przemyskiej
Rady Kobiet mogło wejść nie mniej niż 7 i nie więcej niż 14 Pań. Jednak w pierwszym terminie tj.
do dnia 11.01.2021 r. zgłosiło się jedynie cztery Panie.
W związku z powyższym, podjąłem decyzję o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń
o kolejne dwa tygodnie. W wymaganym terminie na ogłoszenie odpowiedziało pięć kolejnych
Pań. Po terminie wpłynęły zgłoszenia dwóch Pań. Ostatecznie Przemyska Rada Kobiet została
ukonstytuowana Zarządzeniem Nr 46/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. i w jej skład weszło
dziewięć Pań.
Przemyska Rada Kobiet jest organem kadencyjnym, obecnie rozpoczęła się jej
trzyletnia kadencja. Rada Kobiet ma za sobą już co najmniej dwa posiedzenia. Wybrane zostało
Prezydium Rady. Jest to organ niezależny, pracą kieruje Przewodnicząca Rady. Obecnie Panie
zakreślają plan i zakres swojej działalności, mają już pierwsze pomysły. Dołączenie na tym
etapie kolejnych Pań nie do końca byłoby zgodne z założeniem kadencyjności oraz
ingerowałoby w autonomię pracy Rady.
Dodatkowo nadmienię, iż zgodnie z § 11 ust. 2 Zarządzenia Nr 477/2020
z dnia 9 grudnia 2020 r., skład osobowy może zostać uzupełniony w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji członkini,
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach
Przemyskiej Rady Kobiet,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
4) śmierci członkini,
5) nabycia mandatu do Rady Miejskiej w Przemyślu.
Zatem, uwzględniając powyższy zapis skład można uzupełnić w określonych
sytuacj ach.
Na koniec pragnę dodać, że pozytywne przyjęcie utworzenia Rady jedynie potwierdza,
iż chęć partycypowania w podejmowanych decyzjach, czy nakreślania kierunków rozwoju jest
w mieszkańcach Przemyśla ciągle znacząca.
PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun
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