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Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Przemyśla 

 

 

Po raz trzeci mam przyjemność przedstawić Państwu Raport o Stanie Gminy, 

który przygotowany został zgodnie z art. 28 aa  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.).  

Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego.  

W Raporcie znajdą Państwo najważniejsze, a przede wszystkim obiektywne 

informacje, które opisują potencjał naszego miasta, zarówno ten czysto finansowy, 

jak i wynikający z zasobów naturalnych, gospodarczych i ludzkich. Podzieliliśmy raport 

na dziewięć rozdziałów odnoszących się do każdej dziedziny życia społecznego, 

opracowanych i realizowanych dokumentów planistycznych wyznaczających kierunki 

rozwoju w tych dziedzinach, a także zawarliśmy w nim informacje o zewnętrznych 

formach współpracy i partnerach wspierających działania samorządu Przemyśla. 

 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Przemyśla 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną 

się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta. 

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym 

w przygotowanie rzetelnej informacji stanowiącej źródło wiedzy o stanie naszego 

miasta. Bez Waszej wiedzy i umiejętności nie byłoby możliwe przygotowanie 

wiarygodnego dokumentu, który pomoże nam wspólnie wyznaczać kierunki rozwoju 

Przemyśla. 

Serdecznie zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii 

na temat Raportu i zaproponowanego w nim modelu prezentowania informacji.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

Prezydent Miasta 

 

Wojciech Bakun 
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ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1 Położenie i powierzchnia 

 

Miasto Przemyśl położone jest we wschodniej części woj. podkarpackiego, w odległości 

ok. 78 km na południowy wschód do Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy państwowej 

z Ukrainą i u wrót Bieszczadów. Miasto położone nad rzeką San przy ujściu rzeki Wiar. 

Jest to najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski. 

Przemyśl jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, jest też stolicą i siedzibą władz 

powiatu ziemskiego, w skład którego wchodzi 10 Gmin: Bircza, Fredropol, Dubiecko, 

Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica. 

Miasto Przemyśl graniczy od wschodu i zachodu z Gminą Przemyśl, od południowego 

zachodu z Gminą Krasiczyn, od północy z Gminą Żurawica i od północnego wschodu z Gminą 

Medyka.  

Przemyśl – obecnie subregionalny ośrodek rozwoju, należy do miast, które swoją historię 

i rozwój zawdzięczają położeniu geograficznemu. Decyduje to o wiodących funkcjach 

Przemyśla: jako centrum handlowego, ważnego węzła komunikacyjnego i ośrodka kulturalno–

naukowego i turystycznego o znacznym nasyceniu obiektami i zespołami zabytkowymi. 

Znacząca jest również rola Przemyśla jako ośrodka rozwoju szkolnictwa wyższego, 

różnorodnego szkolnictwa średniego oraz ochrony zdrowia. W perspektywie, miasto może 

się stać jednym z ważniejszych ośrodków o znaczeniu międzynarodowym dla obsługi polsko-

ukraińskiego obszaru transgranicznego. 

 

Tabela 1. Podział terytorialny - GUS - 2020 r. 

Wyszczególnienie Przemyśl 

Powierzchnia ogółem w ha 4 618 

Powierzchnia ogółem w km2 46 

Miejscowości ogółem łącznie z miastami 1 

 

1.2 Demografia 

 

Wg danych GUS na dzień 30.06.2020 r. Przemyśl liczył 60 442 mieszkańców, 

w tym 28 340 mężczyzn – ok. 46,9 % i 32 102 kobiet – ok. 53,1 %. Wskaźnik feminizacji 

(liczba kobiet na 100 mężczyzn) wynosi 113, zaś wskaźnik gęstości zaludnienia dla miasta 

wynosi 1 314 osób/km2. 

 

Tabela 2. Stan ludności i ludność w ekonomicznych przedziałach wiekowych – GUS. 

Rok 2018 2019 2020* 

Stan ludności 

Ogółem 61 251 60 689 60 442 

mężczyźni 28 740 28 436 28 340 

kobiety 32 511 32 253 32 102 
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Ludność w ekonomicznych przedziałach wiekowych 

W wieku przedprodukcyjnym  

Ogółem 9 862 9 772 b.d. 

mężczyźni 5 091 5 039 b.d. 

kobiety 4 771 4 733 b.d. 

W wieku produkcyjnym    

Ogółem 36 519 35 678 b.d. 

mężczyźni 19 076 18 684 b.d. 

kobiety 17 443 16 994 b.d. 

W wieku poprodukcyjnym    

Ogółem 14 870 15 239 b.d. 

mężczyźni 4 573 4 713 b.d. 

kobiety 10 297 10 526 b.d. 

*(dane na dzień 30 czerwca 2020r. – brak danych na koniec 2020 r.) 

 

Z powyższych danych wynika, że liczba mieszkańców w mieście spada, czego 

wynikiem jest odpływ migracji jak również zmniejszenie się urodzeń. Największy odsetek 

ludności miasta jest w wieku produkcyjnym. 

 

Tabela 3. Ruch naturalny i migracje – GUS. 

Rok 
Urodzenia 

żywe 
Zgony Przyrost naturalny Napływ Odpływ Saldo migracji 

2018 541 705 -164 342 768 - 426 

2019 488 670 -182 395 856 - 461 

2020 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

*(rok 2020 r. brak danych) 

 

Tabela 4. Liczba zawartych małżeństw, przyrost naturalny, urodzenia żywe i zgony – GUS. 

Rok 2018 2019 2020* 

Liczba zawartych małżeństw 251 226 b.d. 

Przyrost naturalny 

ogółem -164 -182 b.d. 

chłopcy -74 -94 b.d. 

dziewczęta -90 -88 b.d. 

Urodzenia żywe 

ogółem 541 488 b.d. 

chłopcy 276 254 b.d. 

dziewczęta 265 234 b.d. 

Zgony niemowląt 

ogółem 2 0 b.d. 

chłopcy 2 0 b.d. 

dziewczęta 0 0 b.d. 

Zgony 

ogółem 705 670 b.d. 
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mężczyźni 350 348 b.d. 

kobiety 355 322 b.d. 

*( rok 2020 r. brak danych) 

 

Tabela 5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych – GUS. 

 2018 2019 2020* 

Saldo migracji wewnętrznej 

Ogółem -426 -461 b.d. 

mężczyźni - 215 -251 b.d. 

kobiety - 211 -210 b.d. 

Saldo migracji zagranicznej 

Ogółem 7 30 b.d. 

mężczyźni - 6 13 b.d. 

kobiety 13 17 b.d. 

*(rok 2020 r. brak danych) 

 

Tabela 6. Napływ i odpływ ludności – GUS. 

 2018 2019 2020* 

Napływ ludności ogółem 

Ogółem 370 434 b.d. 

z miast 106 91 b.d. 

ze wsi 236 304 b.d. 

z zagranicy 28 39 b.d. 

Odpływ ludności ogółem 

Ogółem 789 865 b.d. 

do miast 366 412 b.d. 

na wieś 402 444 b.d. 

za granicę 21 9 b.d. 

*(rok 2020 r. brak danych) 

 

W Przemyślu zaobserwowano tendencję do przenoszenia się ludności miejskiej 

na tereny mniej zaludnione i atrakcyjne krajobrazowo oraz poza granice miasta.  

 

1.3 Rynek pracy 

 

Bezrobocie w Przemyślu mimo tendencji spadkowej - od wielu lat utrzymuje 

się powyżej średniej wojewódzkiej i średniej ogólnopolskiej. Wg stanu na dzień 31 grudnia 

2020 r. stopa bezrobocia w mieście ukształtowała się na poziomie 11,2%, w powiecie 

przemyskim 13,6%, natomiast w województwie podkarpackim 9,1%.  

W kraju stopa bezrobocia wynosiła 6,2%. Dla porównania na koniec 2019 r. dla Miasta 

Przemyśla stopa kształtowała się na poziomie 10,3%, w powiecie przemyskim zaś wynosiła 

ona 12,5%.  
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Na koniec 2020 r. w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 3.076 osób zamieszkałych 

w Przemyślu (w 2019 r. – 2.851 osób) i stanowiły one 44,5% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych w PUP w Przemyślu (w 2019 r. – 45,1%). 

 

Tabela 7. Bezrobocie na terenie Miasta Przemyśla. 

Rok Ogółem Kobiety 
Bez prawa do 

zasiłku 

Dotychczas 

niepracujący 

Stopa bezrobocia 

rejestrowanego [%] 

2018 3088 1659 2720 518 11,2 

2019 2851 1495 2492 438 10,3 

2020 3076 1603 2671 469 11,2 
 

 

Na koniec grudnia 2020 r. udział liczby osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 

wyniósł 13,2 %, tj. 405 osób w tym 220 osób stanowiły kobiety.  

W okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r. zarejestrowało się 2.760 nowych bezrobotnych 

(o 366 mniej niż w 2019 r.). Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 2.535 bezrobotnych (o 828 

osób mniej niż w 2019 r.). Największą grupę wśród osób wyłączonych z ewidencji w 2020 r. 

stanowili bezrobotni, którzy podjęli zatrudnienie (61,3%) oraz bezrobotni, którzy 

nie potwierdzili gotowości do podjęcia zatrudnienia (14,7%). 

Na koniec grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu według 

podziału na Miasto Przemyśl zarejestrowane były 193 osoby bezrobotne niepełnosprawne i 68 

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (nie posiadających statusu bezrobotnego). 

W porównaniu do grudnia 2019 r. populacja bezrobotnych niepełnosprawnych zmniejszyła 

się o 1 osobę, a poszukujących pracy niepełnosprawnych zwiększyła się o 2 osoby. 

 

Tabela 8. Liczba osób niepełnosprawnych z Miasta Przemyśla według stopnia 

niepełnosprawności wg stanu na dzień 31 grudnia. 

Rok 

Liczba bezrobotnych Poszukujący pracy 

Stopień niepełnosprawności 

Znaczny Umiarkowany Lekki Znaczny Umiarkowany Lekki 

2018 17 113 90 12 53 8 

2019 20 88 86 13 45 8 

2020 12 88 93 21 42 5 

 

Tabela 9. Stan i struktura bezrobotnych wg wieku i wykształcenia wg stanu na dzień 31 

grudnia. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Ogółem bezrobotnych 
liczba 3088 2851 3076 

[%] 100 100 100 

Struktura wg wieku  

18 – 24 lat 
liczba 266 228 241 

[%] 8,6 8,0 7,8 

25 – 34 lat 
liczba 830 753 777 

[%] 26,9 26,4 25,3 
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35 – 44 lat 
liczba 819 753 865 

[%] 26,5 26,4 28,1 

45 – 54 lat 
liczba 655 642 676 

[%] 21,2 22,5 22,0 

55 i więcej lat 
liczba 518 475 517 

[%] 16,8 16,7 16,8 

Struktura wg wykształcenia  

wyższe 
liczba 495 444 535 

[%] 16,0 15,6 17,4 

policealne  

i średnie zawodowe 

liczba 749 697 752 

[%] 24,3 24,5 24,5 

średnie ogólnokształcące 
liczba 509 482 502 

[%] 16,5 16,9 16,3 

zasadnicze zawodowe 
liczba 668 588 625 

[%] 21,6 20,6 20,3 

gimnazjalne 

i poniżej 

liczba 667 640 662 

[%] 21,6 22,5 21,5 

 

Tabela 10. Stan i struktura bezrobotnych wg stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Ogółem bezrobotnych 
liczba 3088 2851 3076 

% 100 100 100 

Struktura wg stażu pracy  

do 1 roku 
liczba 612 595 664 

% 19,8 20,9 21,6 

1-5 
liczba 719 690 758 

% 23,3 24,1 24,7 

5-10 
liczba 459 418 436 

% 14,9 14,7 14,2 

10-20 
liczba 481 431 444 

% 15,6 15,1 14,4 

20-30 
liczba 233 222 239 

% 7,6 7,8 7,8 

3o lat i więcej 
liczba 66 57 66 

% 2,1 2,0 2,2 

Bez stażu pracy 
liczba 518 438 469 

% 16,8 15,4 15,3 

Struktura wg czasu pozostawania bezrobotnymi  

do 1 miesiąca 
liczba 211 196 169 

% 6,8 6,9 5,5 

1–3 miesiące liczba 414 408 334 
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% 13,4 14,3 10,9 

3-6 miesięcy 
liczba 354 331 352 

% 11,5 11,6 11,5 

6-12 miesięcy 
liczba 421 408 540 

% 13,6 14,3 17,6 

12–24 miesięcy 
liczba 466 423 535 

% 15,1 14,8 17,4 

powyżej  

24 miesięcy 

liczba 1222 1085 1146 

% 39,6 38,1 37,3 

 

Tabela 11. Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. 

Wyszczególnienie Rok 
Powiat 

Przemyski 

Miasto 

Przemyśl 

Województwo 

Podkarpackie 
Polska 

Procentowy wskaźnik 

stopy bezrobocia wg 

stanu na dzień 

31 grudnia 

2018 13,4 11,2 8,8 5,8 

2019 12,5 10,3 7,9 5,2 

2020 13,6 11,2 9,1 6,2 

Przyrost/spadek w 

porównaniu do roku 

poprzedniego 

 

2018 -1,4 -1,2 -0,9 -0,8 

2019 -0,9 -0,9 -0,9 -0,6 

2020 1,1 0,9 1,2 1,0 

 

Tabela 12. Bezrobotni z Miasta Przemyśla uprawnieni do zasiłku (stan na dzień 31 

grudnia). 

Rok 

Zarejestrowani bezrobotni Procentowy udział bezrobotnych z 

prawem do zasiłku w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

Ogółem w tym z prawem do 

zasiłku 

2018 3088 368 11,9 

2019 2851 359 12,6 

2020 3076 405 13,2 

 

 

1.3.1 Oferty pracy 

 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu przyjął do realizacji 1.387 ofert pracy 

(w 2019 r. – 1.832 oferty),  z tego 899 z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl (w 2019 r. – 1.254 

ofert). W ogólnej liczbie ofert z terenu miasta, 660 stanowiły wolne miejsca pracy, a 239 

miejsca aktywizacji zawodowej, tj. staże i prace społecznie użyteczne (w porównaniu do roku 

poprzedniego - 933 wolne miejsca pracy i 321 miejsc aktywizacji zawodowej). W ogólnej 

liczbie ofert pracy z terenu miasta 366 było niesubsydiowanych, co stanowi 40% ogółu (w 2019 

r. – odpowiednio 544 oferty; 43%).  
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Tabela 13. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej z terenu Gminy 

Miejskiej Przemyśl. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Oferty pracy ogółem 1 589 1 254 899 

 z tego: 

- zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 1 240 933 660 

- miejsca aktywizacji zawodowej 349 321 239 

- dla niepełnosprawnych 55 26 23 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz przepisami wykonawczymi, określającymi szczególne warunki dostępu cudzoziemców 

do rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu realizował zadania mające służyć 

zaspokojeniu potrzeb kadrowych pracodawców oraz umożliwiać podejmowanie pracy 

na terytorium RP cudzoziemcom. W 2020 r. wpłynęło 2.921 oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, z tego 2.697 od podmiotów mających siedzibę na terenie 

miasta Przemyśl (w 2019 r. – 2 762 oświadczenia, z tego 2 507 od podmiotów z terenu miasta). 

Najwięcej  oświadczeń dotyczyło  powierzenia wykonywania pracy  obywatelom Ukrainy. 

Ponadto w 2020 r. wpłynęły 222 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców, z czego 36 od podmiotów z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl (w 2019 r. - 168 

wniosków, z tego 21 od podmiotów z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl). 

 

1.3.2 Gospodarka Funduszami (FP, EFS,PFRON) 

 

Wydatki z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. wyniosły ogółem 69 138 498,90 zł 

tj. o 41 612 938,67 zł więcej  niż w roku ubiegłym. 

 

Tabela 14. Wydatki 2020 r. dotyczące miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. 

Wyszczególnienie Fundusz  Pracy 

Projekty 

współfinansowane 

z EFS  (POWER, 

RPO) 

Projekt 7.1 

Płatny z 

kwoty 

dofinansow

ania 

PFRON Razem 

1 2 3 4 5 6 

Wydatki ogółem: 

w tym: 
52 682 303,80 16 149 464,77 2 207,64 304 522,69 69 138 498,90 

Wypłata zasiłków 

dla bezrobotnych 
11 599 149,21 0,00 0,00 0,00 11 599 149,21 

Wypłata dodatków 

aktywizacyjnych 
621 188,30 0,00 0,00 0,00 621 188,30 

Świadczenie 

integracyjne 
1 017 346,95 0,00 0,00 0,00 1 017 346,95 

Pozostałe wydatki 689 560,41 0,00 0,00 0,00 689 560,41 
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Aktywne formy 

przeciwdziałania 

bezrobociu 

 

 

38 755 058,93 

 

16 149 464,77 

 

2 207,64 

 

297 111,86 

 

55 203 843,20 

Przekwalifikowania 
168 846,86 39 853,67 0,00 2 743,48 211 444,01 

Zwrot kosztów 

dojazdu, 

zakwaterowania 

i wyżywienia 

142 161,53 
 

33 270,37 
0,00 0,00 

 

175 431,90 

Badania lekarskie 
7 997,00 1 518,00 0,00 382,00 9 897,00 

Prace interwencyjne 
1 275 664,35 382 292,26 2 207,64 0,00 1 660 164,25 

Jednorazowe środki 

na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

627 970,00 
 

1 894 121,74 
0,00 

 

80 000,00 

 

2 602 091,74 

Doposażenie 

i wyposażenie 

stanowisk pracy 

847 644,00 913 539,36 0,00 200 000,00 1  961 183,36 

Koszty studiów 

podyplomowych 
8 772,65 0,00 0,00 0,00 8 772,65 

Stypendia stażowe 460 679,74 1 157 826,90 0,00 13 986,38 1 632 493,02 

Bon szkoleniowy 4 880,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 

Bon na zasiedlenie 16 000,00 800 000,00 0,00 0,00 816 000,00 

Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 
423 184,16 0,00 0,00 0,00 423 184,16 

Prace społecznie 

użyteczne 
164 064,48 0,00 0,00 0,00 164 064,48 

Roboty publiczne 1 267 109,54 0,00 0,00 0,00 1 267 109,54 

Opieka nad 

dzieckiem do lat 7 

i osobą zależną 

7 753,04 17 675,59 0,00 0,00 25 428,63 

Wydatki Covid 33 332 331,58 10 909 366,88 0,00 0,00 44 241 698,46 

 

W 2020 r. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wyegzekwowano łącznie: 

124 233,14 zł w tym:  

1. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków dla bezrobotnych, 

dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów dojazdu itp.) łącznie: 

24 676,13 zł 

2. z tytułu zwrotu świadczeń na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w związku 

z niedotrzymaniem umów cywilno – prawnych:  99 557,01 zł z tego m.in.: 

 prace interwencyjne                               11 437,62 zł 

 doposażenie stanowiska pracy               25 831,56 zł 

 działalność     12 021,94 zł 

 bony na zasiedlenie    48 125,16 zł 
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 wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych 

bezrobotnych do 30 roku życia  2 140,73 zł 

W roku 2020 wydano łącznie 32 decyzje w tym: 

 27 o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 

 1 o umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia (na kwotę: 5 951,15 zł) 

 4 o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego świadczenia 

Ponadto prowadzono 33 sprawy dot. zwrotu zasiłku z ZUS (bez wydania decyzji 

administracyjnej). 

1.3.3 Instrumenty rynku pracy 

 

Realizacja poszczególnych form wsparcia w ramach środków będących w dyspozycji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu za okres 01.01.2020-31.12.2020 r. przedstawiała 

się następująco:  

 

1. Prace interwencyjne 

 

Jest to bardzo popularna forma aktywizacji skierowana do osób bezrobotnych mających 

problemy z wejściem lub powrotem na rynek pracy, zapewniająca wysoką efektywność 

zatrudnieniową. 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę 

z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 

W 2020 r. wpłynęło 238 wniosków o organizację prac interwencyjnych, zawarto 200 

umów o organizowanie prac interwencyjnych w tym: 

 24 umów zawartych było z pracodawcami w ramach projektu RPO – na organizację 29 

stanowisk pracy, 

 60 umów zawartych w ramach projektów PO WER – na organizację 67 stanowisk pracy, 

 116 umów zawartych w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem – 

na organizację 140 stanowisk pracy.  

 

W omawianym okresie subsydiowanym zatrudnieniem ogółem objęto 537 osób 

bezrobotnych (342 osoby z terenów wiejskich i 195 osób z miasta,), w tym: 

- 301 osób (196 osób z terenów wiejskich, 105 osób z miasta) kontynuowało program zgodnie 

z umowami zawartymi w poprzednich latach,   

- 236 osób (146 osób z terenów wiejskich, 90 osób z miasta) skierowano do prac 

interwencyjnych w 2020r. 

Na dzień 31.12.2020r. prace interwencyjne zakończyło 316 osób (210 osób z terenów 

wiejskich, 106 osób z miasta), z tego 308 osób uzyskało zatrudnienie (205 osób z terenów 

wiejskich, 103 osoby z miasta). W omawianym okresie 30 osób (16 osób z terenów wiejskich, 

14 osób z miasta) przerwało udział w pracach interwencyjnych, z tego 5 osób (3 osoby 

z terenów wiejskich, 2 osoby z miasta) uzyskało zatrudnienie. Wskaźnik efektywności ogółem 

wynosi 97,51% i 97,22% na terenie miasta. 
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W 2021r. 191 osób (116 osób z terenów wiejskich, 75 osób z miasta) będzie 

kontynuować subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. 

2. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki 

na ubezpieczenia społeczne skierowanych do 30 roku życia. 

 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki 

na ubezpieczenia społeczne skierowanych do 30 roku życia ma na celu wsparcie w podjęciu 

zatrudnienia przez osoby młode.  
W 2020 r. tą formą objęto 2 osoby bezrobotne (2 osoby z miasta), które kontynuowały program 

zgodnie z umowami zawartymi w 2017r.  

Na dzień 31.12.2020r. refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 

i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do 30 roku życia zakończyło 2 osoby, 

z tego 1 osoba uzyskała zatrudnienie, co daje wskaźnik efektywności 50,00%. 

 

3. Roboty publiczne 

 

Organizacja robót publicznych jest ważnym czynnikiem aktywizującym, 

gdyż na tą formę kierowani są przede wszystkim bezrobotni o najniższych kwalifikacjach, 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby po 50 roku życia, płatnicy alimentów 

dla których na lokalnym rynku pracy brakuje ofert pracy. Również prace, które wykonują  

(układanie chodników, budowa obiektów sportowych, prace porządkowe i  remontowe) 

są niezmiernie istotne, gdyż przyczyniają się do poprawy wizerunku poszczególnych gmin,  

ochrony środowiska  i poprawy warunków  życia mieszkańców. 

W 2020 r. wpłynęły 62 wnioski o organizację robót publicznych. Zawarto 60 umów 

o organizowanie robót publicznych, w tym : 

 28 umów finansowanych było ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach 

algorytmu – na organizację 53 stanowisk pracy, 

 11 umów finansowanych było ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi – na organizację 33 stanowisk pracy, 

 21 umów finansowanych było ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Aktywizacja 

zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – na organizację 33 stanowisk 

pracy. 

W okresie sprawozdawczym robotami publicznymi objęto 155 osób (136 osób z terenów 

wiejskich oraz 19 osób z miasta), w tym: 

- 36 osób (29 osób z terenów wiejskich i 7 osoby z miasta) kontynuowało program zgodnie 

z umowami zawartymi w 2019r.,   

- 119 osób (107 osób z terenów wiejskich i 12 osób z miasta) skierowano na roboty publiczne 

w 2020r. 

 

Na dzień 31.12.2020 r. 133 osoby (118 osób z terenów wiejskich i 15 osób z miasta) zakończyły 

wykonywanie robót publicznych, zatrudnienie uzyskało 132 osoby (117 osób z terenów 

wiejskich i 15 osób z miasta), co daje efektywność 99,25 % ogółem i 100,00% na terenie 

miasta.   
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W 2021 r. 22 osoby (18 osób z terenów wiejskich i 4 osoby z miasta) będą kontynuowały 

zatrudnienie w ramach robót publicznych. 

Organizatorem robót publicznych były przede wszystkim gminy, jednostki podległe Gminie 

Miejskiej Przemyśl oraz stowarzyszenia. 

 

4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych 

bezrobotnych 

 

Doposażenie stanowiska pracy jest bardzo popularną formą aktywizacji  zarówno wśród 

pracodawców jak i bezrobotnych. Instrument ten ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy 

dla osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych. 

 

W 2020 r. wpłynęło 90 wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia 

stanowiska pracy. Zawarto 73 umowy o realizację tej formy wsparcia, w tym: 

 24 umowy zawarto w ramach Funduszu Pracy przyznanego algorytmem na utworzenie 26 

stanowisk pracy, 

 17 umów zawarto w ramach środków RPO - 18 stanowisk pracy, 

 22 umowy zawarto w ramach środków POWER - 22 stanowiska pracy, 

 5 umów zawartych w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy - Aktywizacja zawodowa 

bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – 5 stanowisk pracy, 

 5 umów finansowanych było ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi – 6 stanowisk pracy, 

Ponadto 4 umowy zawarto w ramach środków PFRON na utworzenie 5 stanowisk pracy 

dla osób niepełnosprawnych (2 osób z terenów wiejskich i 3 osób z miasta). 

 

W 2020 r. refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy objęto 456 osób bezrobotnych, 

w tym:  

 monitorowano realizację umów zawartych w poprzednim okresie sprawozdawczym, 

zgodnie z którymi 311 osób bezrobotnych (194 osoby z terenów wiejskich i 117 osób 

z miasta) kontynuowało zatrudnienie z roku 2019, 

 na nowo utworzone w 2020r. miejsca pracy i uzupełnienia zwolnionych miejsc pracy 

skierowano 145 osób (80 osób z terenów wiejskich i 65 osób z miasta). 

W omawianym okresie 146 osób (87 osób z terenów wiejskich i 59 osób z miasta) zakończyło 

udział w programie terminowo, a 79 osób (52 osoby z terenów wiejskich i 27 osób z miasta) 

przerwało udział w tej formie aktywizacji.  

W 2021r. program będzie kontynuowało 231 osób (135 osób z terenów wiejskich i 96 osób 

z miasta). 

W ramach zawartych umów przeprowadzono 77 wizyt monitorujących. 

Pracodawcy najczęściej wnioskowali o tworzenie następujących stanowisk pracy: sprzedawca, 

zaopatrzeniowiec, kierowca samochodu dostawczego, przedstawiciel handlowy, mechanik 

pojazdów samochodowych, dostawca potraw, kucharz. 
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5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej /dotacje/ 

 

Jest to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów 

Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubów Integracji Społecznej oraz opiekunów 

osób niepełnosprawnych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. 

Jest to jedno z narzędzi służących aktywizacji bezrobotnych oraz poprawieniu ich szans 

na rynku pracy.  

W 2020r. wpłynęło 125 wniosków o wypłatę jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. Zawarto 112 umów o realizację tej formy wsparcia, w tym: 

 16 umów finansowanych było ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach 

algorytmu, 

 36 umów finansowanych było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, 

 48 umów finansowanych było ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, 

 7 umów zawartych w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy - Aktywizacja zawodowa 

bezrobotnych z regionach wysokiego bezrobocia, 

 5 umów finansowanych było ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. 

Ponadto zawarto 1 umowę w ramach środków PFRON dla 1 osoby niepełnosprawnej z terenu 

miasta. 

 

W omawianym okresie tą formą wsparcia objęto 272 osoby (153 osoby z terenów wiejskich 

i 119 osób z miasta), w tym: 

 monitorowano realizację umów o wypłatę jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej zawartych z 160 osobami bezrobotnymi (91 osób z terenów 

wiejskich i 69 osób z miasta) w poprzednim okresie sprawozdawczym.  

 w 2020r. 112 osób bezrobotnych (62 osoby z terenów wiejskich i 50 osób z terenu miasta) 

zostało wyrejestrowanych z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej po uzyskaniu 

jednorazowych środków. 

W omawianym okresie roczny obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej zakończyło 

i wypełniło warunki umowy 161 osób (90 osób z terenów wiejskich i 71 osób z miasta).    

W ramach zawartych umów przeprowadzono 35 wizyt monitorujących oraz 26 wizyt celem 

oględzin lokali poprzedzających udzielenie wsparcia. 

 

Bezrobotni najczęściej wnioskowali o środki na rozpoczęcie działalności usługowej (głównie 

usługi: remontowo-budowlane, mechanika pojazdowa i wulkanizacja, fryzjersko-kosmetyczne, 

fotograficzne, kurierskie) i handlowej oraz działalność taksówek osobowych. 

 

6. Bony zasiedleniowe 

 

Jest to forma aktywizacji skierowana do osób do 30 roku życia. Jej celem 

jest zwiększenie mobilności ludzi młodych w poszukiwaniu odpowiedniej pracy.  
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W 2020r. wpłynęło 105 wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Zawarto 102 

umowy o realizację tej formy wsparcia, w tym : 

 1 umowa zawarta w ramach Funduszu Pracy przyznanych algorytmem, 

 101 umów zawarto w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

W omawianym okresie tą formą wsparcia objęto 255 osób (138 osób z terenów wiejskich i 117 

osób z miasta), w tym: 

 monitorowano realizację umów o wypłatę bonu na zasiedlenie zawartych z 153 osobami 

bezrobotnymi (80 osób z terenów wiejskich i 73 osoby z miasta) w poprzednim okresie 

sprawozdawczym, 

 w 2020r. 102 osoby bezrobotne (58 osób z terenów wiejskich i 44 osoby z miasta) otrzymały 

bon na zasiedlenie. 

W omawianym okresie 163 osoby (88 osób z terenów wiejskich i 75 osób z miasta) zakończyły 

udział w formie i wywiązały się z warunków zawartych umów.  

 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu oferował bezrobotnym skierowanym 

na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dodatkowe wsparcie tj.: 

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dotyczy osób bezrobotnych posiadających co najmniej 

jedno dziecko do lat sześciu, lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia) 

– w 2020r. do tut. Urzędu wpłynęło 29 wniosków o przyznanie tego wsparcia (17 osób 

z terenów wiejskich i 12 osób z miasta), 

- zwrot kosztów  dojazdu - w 2020r. do tut. Urzędu wpłynęło 115 wniosków o przyznanie 

tego wsparcia, w tym: 

 z tytułu podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych - 64 wnioski (59 osób z terenów 

wiejskich i 5 osób z miasta), 

 z tytułu podjęcia pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy - 27 wniosków (22 

osoby z terenów wiejskich i 5 osób z miasta), 

 z tytułu podjęcia pracy w ramach robót publicznych - 23 wnioski (19 osób z terenów 

wiejskich i 4 osoby z miasta), 

 z tytułu podjęcia pracy - 1 wniosek (tereny wiejskie). 

 

7. Projekty finansowane ze środków EFS 

 

W 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu kontynuował realizację: 

1. dwóch projektów pozakonkursowych rozpoczętych w 2019r: 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (IV)” 

realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych. 

W ramach projektu zrealizowano w 2020r. następujące formy aktywizacji: 

- poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, 

- pośrednictwo pracy poprzedzone IPD, 

- szkolenia -  4 osoby (osoby z terenów wiejskich), 
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- staże – 112 osób (69 osób z terenów wiejskich i 43 osoby z miasta), 

- prace interwencyjne –  60 osób (41 osób z terenów wiejskich i 19 osób z miasta), 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 32 osoby (20 osób 

z terenów wiejskich i 12 osób z miasta), 

- bony na zasiedlenie – 80 osób (48 osób z terenów wiejskich i 32 osoby z miasta), 

- doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 17 osób (12 osób z terenów 

wiejskich i 5 osób z miasta). 

 Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w przemyskim (V)” 

realizowany w ramach działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy. 

W ramach projektu w 2020r. 18 osób (14 osób z terenów wiejskich i 8 osób z miasta) 

kontynuowało realizację staży; 

2. projektu konkursowego „Moje miejsce pracy” realizowanego w ramach Działania 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. 

W ramach projektu w 2020r. kontynuowano realizację prac interwencyjnych.  

 

Ponadto w 2020 roku rozpoczęto realizację kolejnych dwóch projektów 

pozakonkursowych: 

 

 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (V) realizowany 

w ramach Poddziałania 1.1.1. PO WER – okres realizacji od 01.01.2020 r. do 31.12.2022r.  

W ramach projektu zrealizowano w 2020r. następujące formy aktywizacji: 

- poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, 

- pośrednictwo pracy poprzedzone IPD, 

- szkolenia -  2 osoby (osoby z terenów wiejskich), 

- staże – 30 osób (11 osób z terenów wiejskich i 19 osób z miasta), 

- prace interwencyjne –  33 osoby (24 osoby z terenów wiejskich i 9 osób z miasta), 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 8 osób (5 osób z terenów 

wiejskich i 3 osoby z miasta), 

- bony na zasiedlenie – 19 osób (19 osób z terenów wiejskich i 10 osób z miasta), 

- doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5 osób (3 osoby z terenów wiejskich 

i 2 osoby z miasta), 

- instrumenty dofinansowania (COVID) – 587 osób  

 

 Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VI) 

realizowany w ramach działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

RPO – okres realizacji od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.  

 

W ramach projektu realizowano następujące formy aktywizacji: 

- prace interwencyjne – 28 osób (20 osób z terenów wiejskich i 8 osób z miasta) 

- staże – 38 osób (19 osób z terenów wiejskich i 19 osób z miasta), 

- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 36 osób (20 osób 

z terenów wiejskich i 16 osób z miasta), 
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- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 18 osób (11 osób z terenów wiejskich 

i 7 osób z miasta), 

- instrumenty dofinansowania (COVID) – 2131 osób  

Projekt był skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej z grup:  

1. bezrobotni: 

a. osoby w wieku 50 lat i więcej  

b. kobiety  

c. osoby długotrwale bezrobotne (wg definicji EFS - nieprzerwanie 12 miesięcy)  

d. osoby z niepełnosprawnościami  

e. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

2. rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie 

ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa, 

3. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników 

wymienionych w punkcie  1 lit. c- e  oraz w punkcie 2. Udział tych osób nie może 

przekroczyć 20 % bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektu, a udzielone 

im wsparcie ma doprowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

8. Realizacja wsparcia w ramach „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” 

 

W 2020 r. PUP Przemyśl realizował wsparcie dla przedsiębiorców na podstawie  

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji tj.: 

1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorców (art. 15zzd) -  

wpłynęło 5081 wniosków – udzielono wsparcia 4623 przedsiębiorcom, 

2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych 

(art. 15zzda) - wpłynęło 101 wniosków – udzielono wsparcia 81 podmiotom, 

3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc) - wpłynęły 1046 wnioski – zawarto 920 

umów w ramach, których udzielono wsparcia 869 przedsiębiorcom, 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 

na ubezpieczenia społeczne dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

(art. 15zzb) - wpłynęło 677 wniosków – zawarto 611 umów w ramach, których udzielono 

wsparcia 511 przedsiębiorcom na ochronę 4 428 miejsc pracy, 

5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 

na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) - wpłynęły 12 

wniosków – zawarto 8 umów w ramach, których udzielono wsparcia 6 organizacjom 

na ochronę 47 miejsc pracy, 

6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2) - wpłynęło 14 wniosków – 

https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly
https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly
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zawarto 13 umów w ramach, których udzielono wsparcia 13 kościelnym osobom prawnym 

na ochronę 95 miejsc pracy. 

 

9. Staże dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

 

W 2020 roku wpłynęło 244 wnioski o organizację staży, z tego zawarto 196 umów, 

na które skierowano 204 bezrobotnych/poszukujących pracy. W ramach zawartych umów 

przeprowadzono 1 wizytację w miejscu odbywania stażu. 

Staż u pracodawcy w 2020 roku odbywało 287 osób w tym rozpoczęły 204 osoby bezrobotne 

i poszukujące pracy, ukończyło 168 osób, w tym z terenu miasta 58 osób, z tego pracę podjęło 

151 osób, w tym z terenu miasta 56 osób tj. 89,88% i z miasta 96,55% efektywności. 

Staże dla bezrobotnych organizowane były w ramach środków: 

POWER  IV– dla 94 osób, 

POWER  V– dla 30 osób, 

RPO VI – dla 38 osób, 

FP – dla 32 osób, 

PFRON – dla 2 osób, 

Program aktywizacji bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – dla 8 osób. 

Ponadto w 2020 roku do tut. Urzędu wpłynęło 113 wniosków od bezrobotnych/poszukujących 

pracy o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu na staż. 

 

10. Prace społecznie użyteczne  

 

W roku 2020 pracami społecznie użytecznymi objęto 116 bezrobotnych korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej, z tego: 

 47 osób zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla, 

 2 osoby zamieszkałe na terenie gminy Fredropol, 

 5 osób zamieszkałych na terenie gminy Krasiczyn, 

 3 osoby zamieszkałe na terenie gminy Krzywcza, 

 11 osób zamieszkałych na terenie gminy Medyka, 

 4 osoby zamieszkałe na terenie gminy Orły, 

 10 osób zamieszkałych na terenie gminy Przemyśl, 

 7 osób zamieszkałych na terenie gminy Stubno, 

 17 osób zamieszkałych na terenie gminy Żurawica, 

 10 osób zamieszkałych na terenie gminy Bircza. 

Prace społecznie użyteczne były wykonywane przez bezrobotnych głównie 

w zawodach: robotników gospodarczych, pomocy kuchennych, sprzątaczek itp. 

Prace społecznie użyteczne ukończyły 92 osoby bezrobotne, w tym z terenu miasta 

37 osób. Zatrudnienie uzyskało 9 osób bezrobotnych, co daje 9,78% efektywności, w tym 

z terenu miasta 10,81%. Na realizację programu w 2020r. wydatkowano  164.064,48 zł. 
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11. Szkolenia i przekwalifikowania  

 

Tą aktywną formą ograniczania bezrobocia w 2020 roku objęto ogółem 38 osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym z terenu miasta 14 osób, 38 osób ukończyło 

szkolenia w tym z terenu miasta 14 osób. 

Skierowano na szkolenia: 

- 5 osób bezrobotnych w ramach  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie przemyskim (IV)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 

„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych’, 

- 2 osoby bezrobotne w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy  w przemyskim (V)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

 - 1 osobę poszukującą pracy w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

Zorganizowano łącznie 31 szkoleń w tym:  

 29 na indywidualne wnioski wskazane przez zainteresowanego bezrobotnego, 

poszukującego pracy dla 31 osób, 8 osób z terenu miasta, 

 2 w ramach przyznanych bonów szkoleniowych dla 2 osób, 1 osoba z terenu miasta. 

Kursy zrealizowano pod potrzeby rynku pracy i zgłoszone potrzeby przez osoby bezrobotne 

i poszukujące pracy w wyspecjalizowanych jednostkach szkolących z zachowaniem ustawy 

o zamówieniach  publicznych. 

Na 38 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które uzyskały świadectwo 

ukończenia szkolenia pracę podjęły 33 osoby, tj. 86,84% w tym z terenu miasta 9 osób tj. 

27,27% - ogólnej liczby osób, które ukończyły szkolenia. 

 

12. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 

W 2020 roku złożono 94 wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i  pracowników, 

w tym z terenu miasta 74 wnioski , oraz zawarto  59 umów, w tym z miasta 47 umów. 

W tym :  

1) W ramach środków limitu KFS na 2020r., w kwocie 380.941,36 zł., sfinansowano 

koszty kształcenia ustawicznego 136 osób. Na promocję KFS w roku 2020 została 

wydatkowana kwota 5.362,80 zł. ( łączna kwota KFS 386.304,16 zł).  

2) W ramach  środków rezerwy  KFS na 2020r., w kwocie 36.880,00 zł., sfinansowano 

koszty kształcenia ustawicznego 8 osób.  
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Łączna wydatkowana kwota środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( limit+ rezerwa 

KFS) – 423.184,16 zł.  Ogółem sfinansowano koszty kształcenia dla 144 osób. 

W ramach KFS finansowano:  kursy, studia podyplomowe, badania lekarskie związane 

z kształceniem, oraz egzaminy. 

Ponadto w ramach  świadczenia usługi poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd 

Pracy w Przemyślu  w 2020r. na podstawie indywidualnych planów działania dostosowanych 

do profilu pomocy, jak również indywidualnych potrzeb osoby, objął  6.021 bezrobotnych 

i poszukujących pracy, w tym z terenu miasta przemyśl  2.558 osób, w tym: 

- poradnictwem indywidualnym – 54 osób z terenu miasta, 

- poradnictwem grupowym 27 osób z terenu miasta, 

- informacją zawodową indywidualną – 2.477 osób z terenu miasta, 

- badaniami testowymi - 4 osoby z terenu miasta. 

W ramach współpracy w zakresie readaptacji osób skazanych, pomiędzy PUP 

w Przemyślu a Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, udzielono wsparcia w zakresie 

aktywizacji zawodowej 22 osobom, w tym z terenu miasta 18 osobom. 

W ramach współpracy z Zakładem Karnym w Medyce przeprowadzono dwie informacje 

zawodowe dla osadzonych. 

 

Tabela 15. Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 

i uzyskanymi wskaźnikami efektywności w 2020 r. 

Lp Wyszczególnienie 

Liczba osób 

uczestniczących 

w danej formie 

aktywizacji 

Liczba osób, które 

zakończyły udział 

w danej formie 

aktywizacji 

Liczba osób, które 

zostały 

zatrudnione 

Wskaźnik 

efektywności w 

% (rubr. 4:3) 

1 2 3 4 5 

 Ogółem Miasto Ogółem Miasto Ogółem Miasto Ogółem  Miasto 

1 Prace interwencyjne 537 195 321 108 313 105 97,51 97,22 

2 
Refundacja części 

kosztów wynagrodzenia 

osób do 30 r.ż. 

2 2 2 2 1 1 50,00 50,00 

3 Szkolenia 38 14 38 14 33 9 86,84 27,27 

4 
Prace społecznie 

użyteczne 
116 47 92 37 9 4 9,78 10,81 

5 Staże absolwenckie 287 164 168 58 151 56 89,88 96,55 

6 
Jednorazowe środki na 

pod. dział. gosp. 
272 119 161 71 156 70 96,89 98,59 

7 
Doposażenia stanowisk 

pracy 
456 182 146 59 134 53 92,41 89,83 

8 Roboty publiczne 155 19 133 15 132 15 99,25 
100,0

0 

9 Bony zasiedleniowe 255 117 163 75 139 63 85,28 84,00 
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1.4. Gospodarka  

 

1.4.1 Gospodarka w liczbach 

 

Przemyśl jest miastem o zróżnicowanej strukturze gospodarczej. Wiodącymi działami 

gospodarki są przemysł i handel, znaczący jest także udział transportu i budownictwa. Ponadto 

Przemyśl jest istotnym ośrodkiem usług medycznych i edukacyjnych. 

 

Tabela 16. Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji. 

Wyszczególnienie 
Liczba podmiotów 

2018 2019 2020 

Ogółem 6 459 6 534 6 671 

z tego 

Rolnictwo, łowiectwo, 

leśnictwo 
19 21 20 

Przemysł 

873 914 967 
W tym przetwórstwo 

przemysłowe 

Budownictwo 

Handel i naprawy 

5 567 5 599 5 684 

Hotele i restauracje 

Transport, gospodarka 

magazynowa  

i łączność 

Pośrednictwo finansowe 

Obsługa nieruchomości i 

firm, nauka  

 

Według rodzaju działalności w 2020 r. największy odsetek firm tj. ok. 85 % funkcjonuje 

w zakresie obsługi nieruchomości, przedsiębiorstw oraz nauki, transportu, gospodarki 

magazynowej oraz w handlu i usługach. W następnej kolejności jest działalność przemysłowa 

i budownictwo - funkcjonuje ok. 14,5% podmiotów.  

 

Tabela 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGO. 

Rodzaj podmiotu 
Liczba podmiotów 

2018 2019 2020 

Ogółem 6 459 6 534 6 671 

Sektor publiczny 347 343 343 

Sektor prywatny 6 021 6 097 6 231 

Spółki handlowe 911 988 1 032 

10 Bony szkoleniowe 2 1 2 1 2 1 100,00 
100,0

0 

 Razem 2120 860 1226 440 1070 377 87,27 85,68 
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W tym z udziałem kapitału 

zagranicznego 528 575 571 

Spółki cywilne 420 416 416 

Spółdzielnie 25 24 24 

Fundacje stowarzyszenia 

i organizacje społeczne 302 320 320 

Osoby fizyczne 

prowadzące działalność 

gospodarczą 

3 876 3 861 3 945 

 

Zasadniczy wpływ na poziom rozwoju gospodarczego miasta wywiera sfera produkcji 

materialnej. Decyduje ona o aktywności gospodarczej, a tym samym o właściwym 

funkcjonowaniu całego organizmu miasta zarówno w aspekcie społecznym 

jak i gospodarczym. Szeroko rozumiana działalność gospodarcza angażuje zdecydowaną 

większość potencjału ludzkiego, środków finansowych i materiałowych jak również 

infrastrukturę techniczną.  

 

Tabela 18. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON w latach 2018-2020. 

Rok Ogółem 
Na 1 000 

mieszkańców 
Sektor prywatny 

Sektor 

publiczny 

2018 6 459 105,5 6 021 347 

2019 6 534 107,7 6 097 343 

2020 6 671 b.d. 6 231 343 

 

 

Wykres 1. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON. 
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Tabela 19. Jednostki wyrejestrowane w systemie REGON w latach 2018-2020. 

Rok Ogółem Sektor prywatny Sektor publiczny 

2018 613 609 2 

2019 406 398 5 

2020 259 257 0 

 

 

Wykres 2. Jednostki wyrejestrowane w systemie REGON 

 

 

Przemyśl posiada korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Bliskość przejść granicznych z Ukrainą i duża chłonność rynków wschodnich sprzyjają 

nawiązywaniu współpracy gospodarczej poza Unią Europejską. Rozbudowana infrastruktura 

kolejowa i terminale logistyczno-przeładunkowe z dostępem do szerokiego toru umożliwiają 

eksport produktów na Wschód przy niskich kosztach transportu.  

Uzbrojone tereny inwestycyjne objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej o łącznej 

powierzchni 76 ha oraz intensywny rozwój infrastruktury technicznej, w tym zakończona 

budowa obwodnicy miasta z dostępem do autostrady A4, stwarzają przedsiębiorcom dogodne 

warunki do inwestowania w mieście.  

Duży potencjał ludzki, wysoki udział osób w wieku produkcyjnym, dostępna kadra 

pracownicza oraz niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej są atrakcyjne 

dla potencjalnych inwestorów. 

Możliwość pozyskania w otoczeniu miasta produktów rolniczych dla przetwórstwa 

spożywczego. 
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1.4.2 Dostępność zasobów do prowadzenia działalności gospodarczej 

 
Grunty skomunalizowane obejmują 1322 ha, co stanowi 28,6% powierzchni miasta. 

W gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 769 ha. W mieście znajduje się 100 ha 

objętych planami miejscowymi terenów inwestycyjnych, w tym 76 ha w ramach podstrefy 

Tarnobrzeskiej SSE „EURO-PARK WISŁOSAN” (TSSE). Miasto dysponuje w TSSE 

terenami o pow. 22,78 ha. Spośród terenów z ofertami inwestycyjnymi, w ścisłym Śródmieściu 

znajdują się: Plac Rybi, tereny pod planowany kompleks basenów przy ul. Sanockiej. 

Od 21.10.2014 r. obowiązuje uchwała nr 159/2014 Rady Miasta Przemyśla z dnia 18 

września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy 

de minimis. Uchwała ta daje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, 

budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z realizacją nowej inwestycji 

lub utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Miasta. Dodatkowo uchwała nr 171/2015 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. wydłużyła zwolnienia w ramach 

pomocy de minimis jak wyżej do 5 lat. Od początku 2015 r. obowiązuje uchwała nr 160/2014 

z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów 

sportowych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Miejska Przemyśl dysponowała 249 lokalami 

użytkowymi, z których 19 lokali użytkowych mogło zostać przeznaczonych do ponownego 

najmu w trybie przetargu nieograniczonego.  

W 2020 r. zorganizowano sześć przetargów na najem wolnych lokali użytkowych 

przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, położonych na terenie Miasta Przemyśla, w tym: 

1) pierwszy przetarg dotyczył 8 lokali użytkowych i w wyniku tego przetargu wynajęto jeden 

lokal użytkowy, 

2) drugi przetarg dotyczył 14 lokalu użytkowych i w wyniku tego przetargu wynajęto trzy 

lokale użytkowe, 

3) trzeci przetarg dotyczył 18 lokali użytkowych i w wyniku tego przetargu wynajęto cztery 

lokale użytkowe, 

4) czwarty przetarg dotyczył 8 lokali użytkowych i w wyniku tego przetargu wynajęto jeden 

lokal użytkowy, 

5) piąty przetarg dotyczył 13 lokali użytkowych i w wyniku tego przetargu wynajęto jeden lokal 

użytkowy, 

6) szósty przetarg dotyczył 15 lokali użytkowych i w wyniku tego przetargu wynajęto trzy 

lokale użytkowe 

W 2020 r. Gmina udostępniła także do sprzedaży 3 wolne lokale użytkowe, lokale 

te nie znalazły nabywców. 
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Tabela 20. Nowo zarejestrowane podmioty. 

Rodzaj podmiotu 
Liczba podmiotów 

2018 2019 2020 

udział nowo zarejestrowanych 

podmiotów sektora 

kreatywnego w liczbie nowo 

zarejestrowanych podmiotów 

ogółem (%) 

5,23 4,55 4,18 

 

 

Wykres 3. Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo 

zarejestrowanych podmiotów ogółem %. 

 

 

 

1.4.3 Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO-PARK WISŁOSAN  

 

W 2006 r. została utworzona Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN. Początkowo powierzchnia terenów 

inwestycyjnych wynosiła ok. 12 ha, w 2007 r. poszerzono je do 42 ha, z czego ok. 38 ha 

stanowiło własność Gminy Miejskiej Przemyśl, a ok. 4 ha Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

Teren jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta, przy ul. Słowackiego, 

w pobliżu południowo-wschodniego odcinka obwodnicy miasta.  

W 2010 r. Gmina Miejska Przemyśl przystąpiła do projektu ”Kompleksowe uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  

W 2012 r. zakończono projekt uzbrojenia, który obejmował:  

 budowę drogi dojazdowej od ul Bakończyckiej do ul. Pustej,  
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 budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stawowej,  

 budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego,  

 budowę sieci kanalizacyjnej, 

 budowę sieci wodociągowej,  

 meliorację przedmiotowego terenu.  

W latach 2011-2014 następujące firmy otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności 

w Podstrefie Przemyśl TSSE:  

 REM II Sp. z o.o. - producent stolarki okiennej  

 P.P-B Probud Sp. z o.o. - producent urządzeń gazowych  

 Tandem Wind Power Sp. z o.o. - producent mini turbin wiatrowych.  

Do końca 2020 roku zostało sprzedanych 19,48 ha terenów zlokalizowanych na terenie 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa 

Przemyśl. W dniu 29 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

(poz. 2243) zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2016 roku. Wprowadzone zmiany 

uwzględniły m. in. wniosek Gminy Miejskiej Przemyśl dotyczący gruntów Skarbu Państwa 

zlokalizowanych w Przemyślu. Na koniec roku 2016 teren objęty statusem Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN wyniósł łącznie 76,1461 ha.  

W roku 2020: 

- odnotowano 8 zapytań ze strony potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem 

na terenie miasta. Inwestorzy reprezentowali branże: chemiczną, meblarską, energetyczną, 

- przeprowadzono 5 postepowań przetargowych zmierzających do zbycia nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będących własnością Gminy 

Miejskiej Przemyśl.  

W roku 2020 jeden podmiot prowadził działalność gospodarczą na terenie inwestycyjnym 

objętym statusem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 

Podstrefa Przemyśl. 

 

1.4.4 Przedsiębiorczość  

 

W Przemyślu funkcjonowało w 2020 r. 6 671 podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w REGON, w tej liczbie 343 podmiotów sektora publicznego i 6 231 

podmiotów w sektorze prywatnym. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba podmiotów 

gospodarczych stale rosła. 3 945 osób fizycznych prowadziło działalność gospodarczą. Na 100 

osób w wieku produkcyjnym przypada niecałe 10,82 prowadzących działalność gospodarczą 

(GUS dane na 2019 r.). Na 100 mieszkańców działa więc 10,77 firm (GUS dane na 2019 r.),  

Do największych i najbardziej znanych przemyskich firm należą:  

 "INGLOT" Spółka z o.o. – producent kosmetyków; spółka zatrudnia ponad 1200 osób 

na całym świecie, z tego ponad 600 w Przemyślu,  

 Kazar Footwear Sp. z o.o. – sprzedaż obuwia i galanterii skórzanej,  

 Fibris SA – producent płyt pilśniowych,  
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 Zakłady Automatyki POLNA SA - producent sprzętu do sterowania procesami 

przemysłowymi,  

 SANWIL Polska Sp. z o.o. – producent skór ekologicznych i materiałów powlekanych, 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET Sp. z o.o - największy 

producent narzędzi do pras krawędziowych w Polsce. 

 

Położenie Przemyśla - w odległości ok. 78 km na południowy wschód do Rzeszowa i 12 km 

na zachód od granicy państwowej z Ukrainą, a więc u południowo-wschodniego krańca Polski, 

u wrót rzadko zaludnionych Bieszczad jest jednocześnie szansą i wyzwaniem, a niekiedy 

obciążeniem. Przemyśl jest najbliżej położonym, znaczącym ośrodkiem gospodarczym 

przy granicy z Ukrainą, który stanowi jednocześnie wschodnią granicę Unii Europejskiej. 

Miasto leży 90 km od 800-tysięcznego Lwowa, z którym łączą Przemyśl wielowiekowe 

związki historyczne. Miasto jest znacznym ośrodkiem handlu targowiskowego. W mieście 

funkcjonuje 5 targowisk o łącznej powierzchni 28 529 m2, gdzie mieści się 1168 stoisk 

czynnych codziennie.  

 

1.4.5 Otoczenie instytucjonalne biznesu  

 

W Przemyślu działa kilka instytucji wspierających działalność gospodarczą. Spółką 

Gminy Miejskiej Przemyśl, której zadaniem jest m.in. promocja przedsiębiorczości i wsparcie 

przedsiębiorstw jest Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

 

 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego.  

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działa na podstawie statutu sporządzonego 

w formie aktu notarialnego w dniu 09.07.2004 r. Spółka została wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców w dniu 20.08.2004 r. 

PARR S.A. jest zaliczana do grupy instytucji wspierających biznes, które są określane jako 

Organizacje Wsparcia Biznesu (OWB). Klasyfikacja taka wynika m.in. ze statutu Spółki, 

zgodnie z którym celem działania PARR S.A. jest m.in.: 

1) wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla i regionu przemyskiego, 

2) inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości, 

3) inicjowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia 

nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia, 

4) podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju mikro przedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców. 

PARR S.A., pomimo, iż jest spółką prawa handlowego jest także instytucją „non profit”. 

Zgodnie z zapisami statutu, zysk musi być przeznaczany na realizację celów statutowych 

Spółki. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. akcjonariuszami PARR S.A. były następujące podmioty: 

1. Gmina Miejska Przemyśl  



 

30 

  

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.  

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

5. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  

Największym akcjonariuszem PARR S.A. (biorąc pod uwagę udział w kapitale akcyjnym) 

jest Gmina Miejska Przemyśl, która posiadała blisko 45% kapitału spółki. 

PARR S.A. realizuje swoje zadania statutowe w dużej mierze poprzez realizację projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.  

 

W swojej dotychczasowej działalności Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. zrealizowała 33 projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, natomiast 1 

projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość środków 

pozyskanych dotychczas przez PARR S.A. na realizację różnych projektów (na podstawie 

zawartych umów) wyniosła 46 970 473 zł. 

Realizowane przez Spółkę projekty dotyczyły m.in. pomocy w zakładaniu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej, organizacji szkoleń zawodowych dla osób pracujących, 

bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy, organizacji staży, a także promocji potencjału 

turystycznego miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. W ramach realizowanych projektów, 

PARR S.A. m.in. udzieliła 502 dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 

na łączną kwotę wynoszącą blisko 22 mln zł 

Oferowane przez PARR S.A. usługi skierowane są do przedsiębiorców, osób indywidualnych 

- w szczególności zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Oferta odpłatnych 

usług oferowanych przez PARR S.A. obejmuje: 

 

1) Usługi związane z pozyskiwaniem finansowania dla przedsiębiorstw (przygotowywanie 

wniosków o dotacje, rozliczanie projektów unijnych, przygotowywanie wniosków 

o pożyczki oraz biznes planów), 

2) Usługi księgowe (biuro rachunkowe), 

3) Organizację szkoleń, 

4) Wynajem lokali na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wynajem 

krótkoterminowy (usługa „Twoje biuro” i usługa „Biuro na godziny”), 

5) Wynajem sali szkoleniowej, 

6) Usługi związane z pozyskiwaniem finansowania dla samorządów, spółdzielni 

mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (m.in. przygotowywanie wniosków 

o dotacje, studiów wykonalności). 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje także bezpłatne działania 

ukierunkowane na promocję i rozwój przedsiębiorczości. Są to m.in.: 

1) Warsztaty pt. „Pierwsze spotkanie z biznesem” - dotyczące generowania pomysłów 

na biznes oraz podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.  

2) Indywidualne konsultacje pt. „Z biznesem na Ty” - dotyczące zakładania działalności 

gospodarczej, prowadzone w formie dyżurów w siedzibie Spółki. 
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3) Indywidualne konsultacje pt. „Finanse na Twój biznes” - dotyczące możliwości pozyskania 

środków na założenie firmy, prowadzone w formie dyżurów w siedzibie Spółki. 

W roku 2020, PARR S.A. realizowała dwa projekty dofinansowane ze środków 

unijnych. Projekty te realizowane były na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekty realizowane były w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Pierwszy z projektów zatytułowany „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany 

jest w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach 

RPOWP. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie w dniu 23.04.2018 r. Projekt „Fundusz Usług Rozwojowych” realizowany 

jest od 1.07.2018 r., a jego zakończenie zostało zaplanowane na 31.12.2021 r. 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach powyższego projektu pełni rolę 

tzw. Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania i udziela dofinansowania na szkolenia 

dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dostępne w ogólnopolskiej bazie 

ofert szkoleniowych - tzw. Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl). 

„Fundusz Usług Rozwojowych” jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej 

na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (powiaty: przemyski grodzki, 

przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników 

tych przedsiębiorstw, wykonujących pracę na terenie subregionu przemyskiego. 

Z dofinansowania mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw. 

Od początku realizacji projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” , tj. od 1 lipca 2018 roku 

31.12.2020 r. z dofinansowania udzielanego przez PARR S.A. w ramach projektu skorzystały 

już 284 przedsiębiorstwa oraz 709 ich pracowników. 

W roku 2020 umowy dofinansowania podpisane zostały z 97 przedsiębiorstwami i objęto 

wsparciem 235 pracowników. Łączna kwota dofinansowania udzielonego przez PARR 

S.A. przedsiębiorcom w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wyniosła 1 022 350 zł, natomiast 

wypłacona w tym okresie przedsiębiorcom kwota dofinansowania wyniosła 957 011 zł. 

Drugi z projektów realizowanych przez PARR S.A. w roku 2020 zatytułowany był „Nowe 

umiejętności - nowe perspektywy". Projekt był realizowany w ramach działania 7.1 Poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w ramach RPOWP, na podstawie umowy 

o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. W ramach 

powyższego projektu realizowane były szkolenia oraz staże dla osób bezrobotnych w wieku 

powyżej 29 roku życia. W ramach powyższego projektu, w roku 2020 r. staż ukończyły 54 

osoby.  

 

Na terenie miasta Przemyśla działa także kilka instytucji skupiających przedsiębiorców, 

są to: 

 

 Przemyska Kongregacja Kupiecka 

Przemyska Kongregacja Kupiecka jest spadkobierczynią tradycji Kongregacji 

zapoczątkowanej w 1410 r. W okresie międzywojennym była oddziałem Lwowskiej 
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Kongregacji Kupieckiej Z PREZESEM FRANCISZKIEM GŁOWACZEM W LATACH 1934-

1939. Reaktywowana została w 2002 r. jako Oddział Terenowy Krakowskiej Kongregacji 

Kupieckiej. 

Cele Stowarzyszenia to: 

 Integracja środowisk kupieckich i drobnej wytwórczości. 

 Wymiana doświadczeń i poglądów na temat rozwoju handlu i produkcji. 

 Przygotowywanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany towarowej 

i usługowej członków Stowarzyszenia. 

 Rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi małej i średniej 

przedsiębiorczości. 

 Działania promocyjne i marketingowe na rzecz kupców oraz przedstawicieli drobnej 

wytwórczości. 

 Wspieranie inicjatyw, których celem jest stwarzanie nowych miejsc pracy 

oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, 

które podejmują takie działania. 

 Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności 

kupieckiej. 

 Obrona praw jednostkowych i grupowych kupców. 

 Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia. 

 Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy 

państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego. 

 Wspieranie osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. 

 Działanie na rzecz edukacji i kultury, kultury fizycznej. 

 

 Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie 

Główne obszary działania: oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sport, 

rekreacja.  Cele statutowe:  

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie: 

 Upowszechniania i kultywowania tradycji kupieckiej, usługowej i rzemieślniczej, 

 Doradztwa finansowego, podatkowego, prawnego oraz organizacyjnego dla swoich 

członków,  

 Pomocy socjalno-bytowej dla członków oraz ich rodzin, 

 Aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym Miasta Przemyśla, 

 Oświatowo-edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska (kursy, szkolenia). 

 Cech Rzemiosł Różnych 

Przemyski Cech należy do struktur Rzemiosła Polskiego, będąc członkiem Izby Rzemieślniczej 

w Rzeszowie. Główne zadania Cechu to: 

 Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów administracji 

samorządowej, państwowej i sądów. 
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 Budowanie rzetelnego wizerunku przemyskich rzemieślników, być jednym  

z rzeczników sektora, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować 

prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. 

 Współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi. 

 Sprawowanie pełnego nadzoru BHP w zakładach rzemieślniczych. 

 Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu uczniów 

młodocianych (w strukturach przemyskiego rzemiosła naukę praktyczną pobiera około 

250 uczniów w różnych zawodach. Przy Cechu Przemyskim działa 16 komisji 

egzaminacyjnych). 

 Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji oraz wiedzy zawodowych 

członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników (np. kursów pedagogicznych, 

szkoleń z podstaw gospodarki środowiskowej, egzaminów czeladniczo – mistrzowskich 

itp.). 

1.4.6 Wysokość i struktura dochodów 

 

W analizowanym okresie dochody i wydatki budżetu miasta w przeliczeniu na 1 

mieszkańca miasta rosną. W porównaniu do 2018 r. wzrosły odpowiednio: dochody o 739 zł 

i wydatki o 541 zł. 

W latach 2018 – 2020 dochody na jednego mieszkańca przekraczały wydatki. 

 

Tabela 21. Dochody i wydatki budżetu miasta Przemyśla w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w latach 2018-2020. 

Rok Dochody Wydatki 

Liczba 

mieszkańców 

Dochody                        

na 

 1 

mieszkańca 

Wydatki                                                 

na  

1 

mieszkańca 

2018 401 722 534 389 694 286 61 251 6 559 6 362 

2019 407 619 018 390 973 638 60 689 6 716 6 442 

2020 441 113 832 417 256 705 60 442 7 298 6 903 

 

Dochody budżetu miasta Przemyśla w latach 2018–2020 oraz ich dynamikę przedstawiają 

tabele Nr 22 i Nr 23. 

 

Tabela 22. Dochody budżetu miasta Przemyśla wg ważniejszych źródeł w latach 2018-

2020. 

 DOCHODY,  2018 2019 2020 

w tym: 401 722 534 407 619 018 441 113 832 

dotacje celowe 109 207 125 117 494 796 135 136 358 

subwencje 118 886 334 129 470 066 144 875 644 

środki z UE 26 038 328 7 935 104 6 345 611 

dochody własne, w tym: 147 590 747 152 719 052 154 756 219 

podatki i opłaty, w tym: 61 402 247 64 023 639 66 965 442 
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podatek od nieruchomości 35 118 871 35 440 475 35 642 258 

podatek od środków 

transportowych 1 000 526 1 085 247 1 041 962 

opłata targowa 328 617 336 379 263 232 

udziału w podatkach 

stanowiących dochody 

budżetu państwa 63 830 652 67 386 405 65 580 438 

dochody z majątku 6 110 532 6 477 389 7 661 188 

pozostałe dochody własne 16 247 316 14 831 619 14 549 151 

 

Tabela 23. Dynamika dochodów budżetu miasta Przemyśla w latach 2028-2020. 

DOCHODY, 2019/2018 2020/2019 2020/2018 

w tym: 101,47% 108,22% 109,81% 

dotacje celowe 107,59% 115,01% 123,74% 

subwencje 108,90% 111,90% 121,86% 

środki z UE 30,47% 79,97% 24,37% 

dochody własne, w tym: 103,47% 101,33% 104,85% 

podatki i opłaty, w tym: 104,27% 104,59% 109,06% 

podatek od nieruchomości 100,92% 100,57% 101,49% 

podatek od środków 

transportowych 108,47% 96,01% 104,14% 

opłata targowa 102,36% 78,25% 104,14% 

udziały w podatkach 

stanowiących dochody 

budżetu państwa 105,57% 97,32% 102,74% 

dochody z majątku 106,00% 118,28% 125,38% 

pozostałe dochody własne 91,29% 98,10% 89,55% 

 

W analizowanym okresie dochody wzrosły o 9,81%, co było wynikiem wzrostu dotacji 

celowych o 23,74%, subwencji o 21,86% i dochodów własnych o 4,85% . W ramach dochodów 

własnych najwyższą tendencję wzrostową wykazują dochody z majątku, które wzrosły 

o 25,38%, oraz kolejno podatki i opłaty (wzrost 9,06%) i udziały w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa (wzrost o 2,74%). Zanotowano spadek dochodów z Unii 

Europejskiej o 75,63% (kończąca się perspektywa finansowa UE 2014-2020). 

 

1.4.7 Wysokość i struktura wydatków 

 

Wydatki budżetu miasta Przemyśla w latach 2018-2020 oraz ich dynamikę 

przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 24. Wydatki budżetu miasta Przemyśla w latach 2018-2020. 

 WYDATKI,  2018 2019 2020 

w tym: 389 694 286 390 973 638 417 256 705 

wydatki bieżące 350 564 938 370 799 164 404 163 898 

wydatki majątkowe 39 129 348 20 174 474 13 092 807 
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Tabela 25. Dynamika wydatków miasta Przemyśla w latach 2028-2020. 

 WYDATKI, 2019/2018 2020/2019 2020/2018 

w tym: 100,33% 106,72% 107,07% 

wydatki bieżące 105,77% 109,00% 115,29% 

wydatki majątkowe 51,56% 64,90% 33,46% 

 

Wydatki ogółem wzrosły o 7,07% (dochody ogółem w tym samym okresie wzrosły 

o 9,81%, wydatki majątkowe spadły o 66,54%, a wydatki bieżące wzrosły o 15,29%. 

W analizowanym okresie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zawierał 

się w przedziale od 3,14% w 2020 r. do 10,04% w 2018 r.  

Poniżej przedstawiono strukturę rodzajową wydatków miasta Przemyśla w latach 2018-2020. 

 

Tabela 26. Struktura rodzajowa wydatków miasta Przemyśla w latach 2018-2020. 

 WYDATKI, 2018 2019 2020 

w tym: 100,00% 100,00% 100,00% 

wydatki bieżące 89,96% 94,84% 96,86% 

wydatki majątkowe 10,04% 5,16% 3,14% 

 

1.4.8 Nadwyżka/Deficyt budżetowy/Zadłużenie  

 

W latach objętych analizą wystąpiła nadwyżka budżetowa, która kształtowała się na poziomie 

od  12 028 248 zł w 2018 r. do 23 857 127 zł w 2020 r. 

 

Wynik budżetu miasta Przemyśla w latach 2018-2020 oraz wysokość zadłużenia przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 27. Deficyt budżetowy miasta Przemyśla w latach 2018-2020. 

 Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

DOCHODY 401 722 534 407 619 018 441 113 832 

WYDATKI 389 694 286 390 973 638 417 256 705 

DEFICYT/NADWYŻKA 12 028 248 16 645 380 23 857 127 

PRZYCHODY  1 373 122 36 741 360 6 354 819 

ROZCHODY 11 570 816 49 031 921 18 596 289 

ZADŁUŻENIE 152 958 919 138 900 782 122 384 237 

 

W analizowanym okresie zadłużenie spadło o 30 574 682,00 zł. 
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ROZDZIAŁ II. ADMINISTRACJA I FINANSE 
 

2.1 Organizacja Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

Urząd Miejski w Przemyślu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Przemyśl 

zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Prezydenta Miasta 

Przemyśla, Rady Miejskiej w Przemyślu oraz jej organów wewnętrznych.  

 

Tabela 28. System kierowania Urzędem Miejskim w Przemyślu. 

Prezydent Miasta Przemyśla  

Wojciech Bakun 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 
 

Wydział Promocji i Kultury 
 

Biuro Informatyczne 
 

Biuro Kontroli 
 

Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego 
 

 

Biuro Prezydenta Miasta 
 

Biuro Zamówień Publicznych 
 

Audytor Wewnętrzny 
 

Inspektor ochrony danych/Pełnomocnik ds. ochrony informacji 

niejawnych 
 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla 

Bogusław Świeży 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Geodeta 

Miasta 
 

Wydział Gospodarki Lokalowej 
 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 
 

Wydział Spraw Społecznych 

Sekretarz Miasta  

Dariusz Łapa 

Wydział Architektury/ Miejski Konserwator Zabytków 
 

Wydział Edukacji i Sportu 
 

Wydział Organizacyjny 
 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
 

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
 

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
 

Miejski Rzecznik Konsumentów 

Skarbnik Miasta  

Monika Czuryk 

Wydział Finansowy 
 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

 

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu według stanu na koniec 2020 r. zatrudnionych 

było 278 pracowników. W stosunku do roku poprzedniego zatrudnienie zostało zmniejszone, 

jak obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 29. Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

Rok 2018 2019 2020 

Stan zatrudnienia 

Ogółem 328 296 278 

mężczyźni 104 93 85 
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kobiety 224 203 193 

Niepełnosprawni 25 23 23 

Wykształcenie wyższe 226 228 211 

Liczba obsadzonych etatów 326,005 294,875 276,875 

 

Zmniejszenie etatów w 2020 r. nie jest efektem zwolnień lecz jest wynikiem odejścia 

pracowników na emerytury i zachowania dyscypliny w zakresie zatrudniania nowych 

pracowników. 

 

2.2 Usługi administracyjne 

 

Punktem najbardziej typowym dla dostarczanych mieszkańcom usług przez Urząd 

Miejski w Przemyślu są wydawane decyzje administracyjne. W 2020 r. zostało wydanych m.in. 

8 286 decyzji zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j) oraz 35 936 decyzji podatkowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 poz. 1325 z póź.zm.). 

Odwołań od decyzji było 32, z czego 14 podtrzymano, 18 uchylono. 

W roku poprzednim zostało wydanych 11 536 decyzji w trybie kpa oraz 27 441 decyzji 

podatkowych.  

Większość decyzji zostało wydanych w ustawowym terminie zgodnie z art. 35 kpa 

oraz ordynacją podatkową. W 2020 roku wskaźnik terminowości wydawanych decyzji zbliżył 

się do najwyższej możliwej wartości. Średni czas wydania decyzji wynosił miesiąc, a na wpływ 

rozpatrzenia sprawy miał rodzaj składanego wniosku. 

 

 

W 2020 roku w Urzędzie Miasta Przemyśla wydano 44 222 decyzji 

administracyjnych 

 

 

Na czas wydania decyzji ma wpływ: złożoność postępowania (w tym ustalenie kręgu 

stron), działania podejmowane przez Wnioskodawcę i strony w trakcie postępowań (w tym 

implikujące konieczność powtórnego wykonywania niektórych zadań), zmiany w przepisach 

oraz orzecznictwie Sądów administracyjnych i Kolegiów odwoławczych, uzgodnienia z innymi 

organami, konieczność powołania biegłego i wykonania ekspertyz, sporządzanie analizy 

urbanistyczno-architektonicznej. 

Postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 

są postępowaniami szczególnie skomplikowanymi i czasochłonnymi, wymagającymi 

od organu administracji przeprowadzenia czynności wyjaśniających, a także inicjowania 

procedury współdziałania z innymi organami administracji. 
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2.3 Miejskie jednostki organizacyjne 

 

Miejskie jednostki organizacyjne są tworzone przez samorząd terytorialny w celu 

wykonywania jego zadań. Jednostki organizacyjne miasta zajmują się różnymi dziedzinami 

życia mieszkańców, począwszy od dbania o publiczną infrastrukturę, a skończywszy 

na potrzebach kulturalnych mieszkańców Przemyśla. 

 

Jednostki budżetowe: Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Rozwoju Miasta 

Przemyśla, Miejski Dom Pomocy Społecznej, Przemyska Biblioteka Publiczna, Przemyski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, Schronisko 

dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach, Centrum Administracyjne do obsługi placówek 

opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Jednostki oświatowe: 32 jednostki oświatowe: 12 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 

6 szkół/zespołów szkół ponadpodstawowych, 3 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, 

Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. 

 

Spółki komunalne: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejski Zakład 

Komunikacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Przemyska Gospodarka 

Komunalna, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Zakład Usług Komunalnych. 

 

Tabela 30. Udziały i akcje Gminy Miejskiej Przemyśl w Spółkach Gminy - stan na dzień 

31.12.2020 r. 

Lp. Nazwa 

podmiotu 

Wartość 

udziałów/ 

akcji GMP  

 w zł 

ilość 

udziałów/ 

akcji 

GMP 

% udziału w 

kapitale 

zakładowym

/akcyjnym 

podmiotu 

Całkowita 

wysokość kapitału 

zakładowego/ 

akcyjnego w zł 

1. Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki 

Cieplnej w 

Przemyślu sp. z o. 

o. 

5.690.000,00 1138 

udziałów 

100 % 5.690.000,00 

2. Przedsiębiorstwo 

Wodociągów 

i Kanalizacji sp. z 

o.o. w Przemyślu   

102.262.000,00 102262 

udziałów  

100 % 102.262.000,00 

3. Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego sp. 

z o.o. w 

Przemyślu 

5.820.000,00  11640 

udziałów 

100 % 5.820.000,00 
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4. Miejski Zakład 

Komunikacji sp. 

z o.o. w 

Przemyślu 

10.532.500,00 21065 

udziałów 

100 % 10.532.500,00 

5. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

sp. z o.o. w 

Przemyślu 

906.000,00 906 

udziały 

100 % 906.000,00 

6. Przemyska 

Gospodarka 

Komunalna sp. z 

o.o. w Przemyślu 

602.400,00 1003 

udziały 

100 % 602.400,00 

7. Przemyska 

Agencja 

Rozwoju 

Regionalnego 

S.A. w 

Przemyślu 

1.456.513,00 1456513 

akcji 

45,5% 3.204.304,00 

8. Zakład Usług 

Komunalnych sp. 

z o. o. w 

Przemyślu w 

organizacji 

683.350,00 13667 

udziałów 

74% 925.800,00 

 

Wyniki finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) Spółek Gminy Miejskiej Przemyśl 

za rok 2020 przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 

 

Wykaz jednostek miejskich umieszczony jest na stronie Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce jednostki organizacyjne – adres 

BIP-u: http://bip.przemysl.pl. 

 

2.4 Wykonanie budżetu miasta 

 

Podstawowe dane charakteryzujące realizację budżetu miasta za 2020 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 31. Realizacja budżetu miasta za 2020 r. 

nazwa plan wykonanie % 

DOCHODY 455 335 371,82 441 113 832,12 97% 

dochody bieżące 430 917 288,36 430 818 189,08 100% 

dochody majątkowe 24 418 083,46 10 295 643,04 42% 

dochody ze sprzedaży majątku 5 468 916,00 3 659 485,93 67% 

WYDATKI 446 446 222,12 417 256 704,72 93% 

http://bip.przemysl.pl/
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wydatki bieżące 418 093 165,41 404 163 897,64 97% 

wydatki na obsługę długu jednostki 

samorządu terytorialnego 3 233 549,00  2 959 946,58  92% 

wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 

gwarancji 209 800,00  0,00    

wydatki majątkowe 28 353 056,71 13 092 807,08 46% 

        

DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI 

BIEŻĄCE 12 824 122,95 26 654 291,44 208% 

        

DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+) 8 889 149,70 23 857 127,40 268% 

        

PRZYCHODY 9 707 138,97 6 354 819,21 65% 

§ 905 Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach 408 231,16 550 952,25 135% 

§ 906 Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem tych środków 1 191 498,81 1 191 498,81 100% 

§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki 

wynikające z bilansu za rok poprzedni) 2 607 409,00 2 612 368,15 100% 

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym  5 500 000,00 2 000 000,00 36% 

        

ROZCHODY 18 596 288,67 18 596 288,67 100% 

§ 965 Wcześniejsza spłata istniejącego 

długu jednostek samorządu terytorialnego 13 069 988,67 13 069 988,67 100% 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów, w tym:      5 526 300,00 5 526 300,00 100% 

        

NALEŻNOŚCI x 29 589 590,50 x 

należności wymagalne x 26 112 820,35 x 

pozostałe należności x 3 476 770,15 x 
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ZADŁUŻENIE x 122 384 237,49 x 

kredyty, pożyczki, obligacje x 122 020 378,03 x 

zobowiązania wymagalne x 363 859,46 x 

 

Planowane dochody wykonano w wysokości 441.113.832,12 zł, tj. w 97 %. 

Źródłami dochodów miasta Przemyśla, były: 

1) dochody własne w wysokości 154.756.218,64 zł, stanowiące 35 % dochodów ogółem,  

2) subwencja ogólna w wysokości 144.875.644,00 zł, stanowiąca 33 % dochodów ogółem,  

3) dotacje w wysokości 135.136.358,08 zł, stanowiące 31 % dochodów ogółem, oraz 

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.345.611,40 zł, stanowiące 

1 % dochodów ogółem. 

W ramach dochodów własnych zrealizowano dochody z tytułu: 

1) podatków i opłat w wysokości 66.965.441,76 zł,  

2) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 

65.580.437,91 zł, 

3) dochodów z majątku w wysokości 7.661.187,93 zł,  

4) pozostałych dochodów w wysokości 14.549.151,04 zł. 

Planowane wydatki wykonano w wysokości  417.256.704,72 zł, tj. w 93 %. 

Wydatki bieżące wyniosły 404.163.897,64 zł, co stanowi 97 % wydatków ogółem, natomiast 

wydatki majątkowe 13.092.807,08 zł, co stanowi 3 % wydatków ogółem. 

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 23.857.127,40 zł. 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 

wyniosło 122.020.378,03 zł. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2029 r.  

Przychody w wysokości 6.354.819,21 zł stanowiły : 

1) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

2.612.368,15 zł; 

2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, 

w związku z ubytkiem w dochodach miasta, będącym skutkiem COVID-19 – 2.000.000,00 

zł: 

3) przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach – 550.952,25 zł; 

4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków - 1.191.498,81 zł. 

Spłata rat kredytów i pożyczek (rozchody) nastąpiła zgodnie z ustalonym planem  
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Przy realizacji budżetu zostały zachowane wskaźniki wynikające z art. 242 ustawy o finansach 

publicznych. 

2.5 Wykonanie wydatków inwestycyjnych /majątkowych 

 

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2020 roku 

przedstawia się następująco: 

2.5.1 Dział 600 Transport i łączność 

 

Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-

Przemyśl-granica państwa) - (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz 

Przeciwdziałania COVID-19) 

Plan wydatków: 315.964,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 0,00 zł, w tym: 

 wydatki 0,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 315.964,00 zł, 

tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zakres rzeczowy: brak. 

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych 

w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego jak również wykonania prac projektowych.  

 

Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 24.536,67 zł, w tym:  

 wydatki 24.536,67 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę nawierzchni chodnika wraz z podbudową 

i niezbędnymi elementami ulic na odcinku około 60 mb. 

 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) 

Plan wydatków: 312.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:  

 wydatki 0,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 312.000,00 zł, 

tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zakres rzeczowy zadania: brak. 
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Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych 

w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego jak również wykonania prac projektowych. 

 

Budowa wielopoziomowego ogólnodostępnego parkingu przy Rybim Placu, 

ul. Sportowej,  ul. Czarneckiego lub inne 

Plan wydatków: 60.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:  

 wydatki: 0,00 zł; 

 zobowiązania: 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: brak. 

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak szczegółowych wytycznych, 

co do lokalizacji, jak i zakresu inwestycji. 

 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 

Plan wydatków: 140.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:  

 wydatki 0,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 140.000,00 zł, 

tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zakres rzeczowy zadania: brak. 

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych 

w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego jak również wykonania prac projektowych. 

 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 

Plan wydatków: 750.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:  

 wydatki 0,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 750.000,00 zł, 

tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zakres rzeczowy zadania: brak. 

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych 

w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, jak również wykonania prac projektowych. 

 

Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 31.000,00 zł 
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Nakłady finansowe na zadanie: 30.471,41 zł, w tym:  

 wydatki 30.471,41 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano utwardzenie terenu postojowego płytami ażurowymi 

o powierzchni 117 m2 wraz z podbudową i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

 

Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemyślu (Budżet 

Obywatelski) 

Plan wydatków: 44.766,31 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 32.001,53 zł, w tym:  

 wydatki 32.001,53 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nowe warstwy bitumiczne oraz niezbędne roboty 

brukarskie i towarzyszące. 

 

Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 24.980,00 zł 

Nakłady  finansowe na zadanie: 24.597,54 zł, w tym:  

 wydatki 24.597,54 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wzmocnienie konstrukcji pobocza na powierzchni 

220 m2. 

 

Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 39.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 39.497,10 zł, w tym:  

 wydatki 39.497,10 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej 

na powierzchni 626 m2 – wykorzystano kostkę inwestora. 

 

Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 31.173,12 zł 

Nakłady  finansowe na zadanie: 30.765,38 zł, w tym:  

 wydatki 30.765,38 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nowe warstwy bitumiczne w celu wzmocnienia 

konstrukcji nawierzchni.  
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2.5.2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 

Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi 

przez Gminę Miejską Przemyśl. 

Plan wydatków: 10.401,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie: 6.649,83 zł, w tym: 

 wydatki 6.248,95 zł; 

 zobowiązania 400,88 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opłaty ponoszone przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 

za zakup nieruchomości oraz koszty niezbędne do realizacji zadań (wypisy, wyrysy, operat 

szacunkowy, opłaty notarialne). 

Uwagi: zobowiązanie powstało w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego ustalającą 

odszkodowanie za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka 

nr 235/1, nr 234/1, nr 233/1 wszystkie w obrębie 208 w związku z budową drogi obwodowej 

łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28. 

2.5.3 Dział 710 Działalność usługowa 

 

Zakup kserokopiarki dla PINB  

Plan wydatków: 11.992,50 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 11.992,50 zł, w tym: 

 wydatki 11.992,50 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 11.992,50 zł, 

tj.: dotacja otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego na podstawie decyzji znak: 

F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Państwowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla. 

 

Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu 

Plan wydatków: 3.440.055,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 3.439.986,99 zł, w tym: 

 wydatki 3.439.986,99 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 775.534,00 zł, 

tj.: dotacja ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową 

nr 00009-65171-UM0900004/17 z dnia 10.08.2018 r. 

Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z przebudową „Zielonego Rynku”. 

Wykonano: roboty z branży: sanitarnej (instalacja: wodociągowa podziemna, kanalizacja 

podziemna oraz odwodnienia terenu), elektrycznej (instalacja oświetlenia terenu, oświetlenie 

ciągów komunikacyjnych, przebudowa zasilania i oświetlenia pawilonów handlowych), 
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drogowej (podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej na placach i zjazdach, odwodnienie 

nawierzchni placu, schody terenowe i mała architektura), budowlanej (wykonanie zadaszeń 

ciągów pieszych, budowa pawilonów handlowych i straganów, budowa punktu czerpalnego 

wody, montaż elementów małej architektury). 

 

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji  

Plan wydatków: 1.089.733,00 zł  

Nakłady finansowe na zadanie: 995.077,49 zł, w tym: 

 wydatki 995.077,49 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 899.491,98 zł, 

tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową 

nr RPPK.01.03.00-18-0002/18-00 z dnia 18.06.2018 r. 

Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z przebudową budynku 

przy ul. Ratuszowej 10A, zakupiono wyposażenie do Inkubatora w tym: meble biurowe, sprzęt 

AGD, oraz sprzęt informatyczno - biurowy, zainstalowano Bezprzewodowy System 

Sygnalizacji, Włamania i Napadu. 

 

2.5.4 Dział 720 Informatyka 

 

PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej  

Plan wydatków: 1.266.154,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 1.245.988,34 zł, w tym: 

 wydatki 1.245.988,34 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 1.059.090,08 zł, tj.: 

dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.02.01.00-

18-0037/16-00. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono sprzęt teleinformatyczny w tym m.in.: serwer 

wirtualizacyjny (2 szt.), serwer backupowy (1 szt.), szafę serwerową (1 szt.), oprogramowanie 

wirtualizacyjne oraz backupowe, system operacyjny, firewall. Trwają prace na budową Portalu 

Regionalnego (w zakresie opracowania Ramowego planu testów odbioru aplikacji, Analizy 

ryzyka przetwarzania danych osobowych w Systemie, Szczegółowych Projektów Wdrożenia). 

 

2.5.5 Dział 750 Administracja publiczna 

 

Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City 

Plan wydatków: 454.750,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 12.000,00 zł, w tym: 
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 wydatki 12.000,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 8.780,49 zł, 

tj.: dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa zgodnie z umową 

DPT/BDG-II/POPT/115/19 z dnia 12 lipca 2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano platformę umożliwiającą komunikację z mieszkańcami 

 

2.5.6 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Zakup 2 hełmów nurkowych oraz zakup pontonu 

Plan wydatków: 238 000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 234.700,00 zł, w tym: 

 wydatki 234.700,00 zł;  

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 234.700,00 zł,  

tj.: dotacja otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego na podstawie decyzji znak: 

F- VI.3120.3.2020 z dnia 10.11.2020 r. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono ponton ratowniczy z wyposażeniem i przyczepą oraz dwa 

hełmy nurkowe z osprzętem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Przemyślu. 

 

Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków 72.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 69.448,30 zł, w tym: 

 wydatki 69.448,30 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano monitoring przy schodach miejskich znajdujących 

się pomiędzy ul. Popielów a ul. Pułaskiego. Zakupiono i wybudowano maszt oraz wykonano 

podlicznikową instalację elektryczną pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Popielów 1 

a miejscem lokalizacji masztu kamery, zakupiono kamerę oraz zaprojektowano i zbudowano 

rejestrator serwerowy w siedzibie monitoringu miejskiego KMP przy ulicy Bohaterów Getta 1 

w Przemyślu. 

 

2.5.7 Dział 801 Oświata i wychowanie 

 

Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) 

Plan wydatków: 150.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym: 
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 wydatki 0,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 150.000,00 zł, 

tj.: dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zakres rzeczowy zadania: brak. 

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych 

w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

2.5.8 Dział 852 Pomoc społeczna  

 

Zakup urządzenia klasy Unified Threat Managment służącego do kompleksowej ochrony 

sieci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Plan wydatków 21.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 17.293,80 zł, w tym: 

 wydatki 17.293,80 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono urządzenie klasy Unified Threat Management służące 

do kompleksowej ochrony sieci przez integrację wszystkich elementów tej ochrony w jednej 

platformie składające się z firewall, IPS (Intrusion Prevention System – ochrona przed 

włamaniami), tunele VPN – praca zdalna, system antywirusowy i antyspamowy, monitoring 

sieci i inne. 

 

2.5.9 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła 

Plan wydatków: 8.530.018,91 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym: 

 wydatki 0,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 33.304,48 zł, tj. wkład 

własny mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

Zakres rzeczowy zadania: brak. 

Uwagi:- kotły na biomasę: przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze 

postępowanie zostało unieważnione z uwagi na cenę oferty, która przewyższała kwotę jaką 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie 

przetargowe zostało zakończone wyborem wykonawcy. W dniu 04.11.2020 roku została 

podpisana umowa z Konsorcjum Firm: RAKOCZY STAL Sp. z o.o. Stalowa Wola 

oraz RAKOCZY Sp. j. z siedzibą w Nisku na dostawę i montaż 32 kotłów na biomasę; 
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- kotły gazowe: przeprowadzono trzy postępowania przetargowe – we wszystkich przypadkach 

postępowania zostały unieważnione z uwagi na ceny ofert, które przewyższały kwotę jaką 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obecnie trwa czwarte 

postępowanie przetargowe zmierzające do wyboru dostawcy gazowych kotłów 

kondensacyjnych;  

Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy przyłączy 

ciepłowniczych. 

 

Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek) 

Plan wydatków: 310.415,34 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 136.844,09 zł, w tym: 

 wydatki 136.844,09 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: brak. 

Uwagi: przeprowadzono trzy postępowania przetargowe: pierwsze postępowanie 

nie rozstrzygnięto z uwagi na brak ofert, drugie postępowanie zostało unieważnione z uwagi 

na cenę oferty, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Trzecie postępowanie przetargowe zastało zakończone 

wyborem wykonawcy. W dniu 05.11.2020 roku została podpisana umowa z firmą HYDRO-

MET Sp. z o.o. na dostawę i montaż 7 szt. kotłów na ekogroszek. Wykonawca, który 

odpowiedzialny jest za dostawę i montaż 7 kotłów na ekogroszek  zwrócił się z prośbą 

o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 31.01.2021 r. Prośba ta spowodowana 

była panującą pandemią COVID – 19 w wyniku, której dostawca, nie był w stanie dostarczyć 

wykonawcy zasobników ciepłej wody, które ten wykazał w ofercie przetargowej. Problem 

spowodowany był brakami kadrowymi (m.in. z powodu kwarantanny pracowników) 

przez co wystąpiły opóźnienia na linii produkcji oraz niesystematyczne realizacje i dostawy 

zleceń. W związku z powyższym realizacja zadania przeniesiona została na 2021 r. 

Kwota wydatków w wysokości 136.844,09 zł została ujęta w wykazie wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego. 

 

Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Chocimnskiej, Domowej i Mieszka I (Budżet 

Obywatelski) 

Plan wydatków: 36.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 36.386,29 zł, w tym:  

 wydatki: 36.386,29 zł; 

 zobowiązania: 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano oświetlenie drogowe (słup oświetleniowy stalowy typu S 

-70PC-3 – 5 szt., oprawa do lamp LED PIKE J DOB 50 W Ledolux – 5 szt., linia kablowa 

YAKXS 4x35 mm2 - L-195/220 m.). 

 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 30.631,82 zł 
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Nakłady  finansowe na zadanie: 30.585,87 zł, w tym:  

 wydatki 30.585,87 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano oświetlenie drogowe (oprawa do lamp LED PIKE J DOB 

50 W Ledolux – 12 szt., linia kablowa YAKXS 4x25 mm2 - L-10 m, linia napowietrzna AsXSn 

2x25 mm2 - L-894 m). 

 

Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 24.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 21.886,30 zł, w tym:  

 wydatki 21.886,30 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano oświetlenie drogowe (słup oświetleniowy stalowy typu S 

-50PC-3 – 3 szt., oprawa do lamp LED PIKE J DOB 50 W Ledolux – 3 szt., linia kablowa 

YAKXS 4x35 mm2 - L-127/148 m). 

 

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego 

Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 18.702,62 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 17.892,56 zł, w tym:  

 wydatki 17.892,56 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano żelbetowy zbiornik podziemny o pojemności 5 m3 

z bębnem wrzutowym ze stali, kioskiem ze stali galwanizowanej, systemem bezpieczeństwa 

podczas opróżniania zbiornika; wykonano: podest z blachy ryflowanej, ułożono kostkę 

betonową i palisady w obrębie zbiornika. 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl 

Plan wydatków: 15.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 5.048,00 zł, w tym: 

 wydatki 5.048,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zadanie zrealizowano na 2 nieruchomościach, w tym na jednej 

dokonano demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest, a na drugiej transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów. 
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2.5.10 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu 

Plan wydatków: 3.422.830,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 123.554,97 zł, w tym: 

 wydatki 123.554,97 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł.  

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 31.631,25 zł, 

tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową 

nr RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 z dnia 27.02.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania: w związku z realizacją zadania „Podziemna Trasa Turystyczna” 

przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 24 lutego 2020 r. podpisano umowę 

na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego z firmą SPDV Sp. z o.o. ul. Kamienna 2-4, 30 001 

Kraków. Inwestor Zastępczy dokonał weryfikacji dokumentacji projektowej i aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich. Ponadto zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej 

bezpieczeństwa pożarowego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę robót 

budowlanych i w dniu 9 października 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót 

budowlanych z firmą Usługi Ogólnobudowlane „Kontur Bogusław Majchrowicz 37-741 

Krasiczyn 100. W dniu 14 października 2020 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty: 

rozbiórkowe, remontowe i konserwatorskie w piwnicach budynku Rynek 1. Zakończenie robót 

budowlanych i prac konserwatorskich zaplanowane jest na koniec sierpnia 2021 r. 

Ze względu na zmianę koncepcji oraz konieczność uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego prace związane 

z przebudową północno – wschodniej części Rynku Starego Miasta przeniesione zostały 

na 2021 r. 

Zmiana zakresu rzeczowego dot. przebudowy północno-wschodniej części Rynku Starego 

Miasta w ramach projektu pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu. 

Wprowadzone zmiany: 

1. Pozostawienie istniejącej skarpy ziemnej oraz ciągu pieszego wraz ze schodami 

terenowymi wzdłuż ulicy Grodzkiej. 

Planowane zgodnie z dokumentacją techniczną autorstwa p. Jacka Marmona 

ukształtowanie płyty Rynku starego Miasta wiąże się z wykonaniem nawierzchni placu 

z jednolitym spadkiem podłużnym od ulicy Grodzkiej do jezdni wzdłuż północnej części 

Rynku. W celu dostosowania do istniejącego zagospodarowania Rynku wprowadzono 

zmiany polegające na pozostawieniu istniejącej skarpy oraz ciągu pieszego 

wraz ze schodami terenowymi wzdłuż ulicy Grodzkiej. 

2. Pozostawienie istniejącego ciągu pieszego z kostki bazaltowej. 

Planowana zgodnie z dokumentacją techniczną autorstwa p. Jacka Marmona przebudowa 

płyty Rynku Starego Miasta wiąże się również z likwidacja istniejącego ciągu pieszego, 

wzdłuż którego zlokalizowane są drzewa. Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy ciąg pieszy 

wraz z istniejącymi wzdłuż niego drzewami stanowi istotny element komunikacyjny 
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dla mieszkańców miasta wprowadzono zmiany polegające na pozostawieniu istniejącego 

ciągu pieszego i rezygnacji z wycinki drzew. 

3. Roboty dodatkowe 

Na dodatkowej powierzchni 400 m2 pierwotnie nie planowanej do rewitalizacji planuje 

się wymianę istniejące nawierzchni schodów i ciągów pieszych na płyty granitowe. 

Dodatkowo przewidziano likwidacje istniejącego chodnika i uzupełnienie tej powierzchni 

trawnikiem. 

 

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej) 

Plan wydatków: 840.441,96 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 154.891,17 zł, w tym: 

 wydatki 154.891,17 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł.  

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 154.891,17 zł, 

tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową 

nr RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 z dnia 27.02.2019 r. 

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 

w Przemyślu. 

 

2.5.11 Dział 926 Kultura Fizyczna 

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu 

Plan wydatków: 2.860.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 2.860.168,91 zł, w tym: 

 wydatki: 2.860.168,91 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.214.000,00 zł, tj.: 

dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową nr 2017/0325/1465/SubA/DIS/SZ 

z dnia 31.10.2017 r. 

Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z budową hali sportowej. Usunięto 

kolizję kabla nN z projektowanym obiektem, wycięto drzewa kolidujące z inwestycją; 

wykonano: przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz 

wodociągowy, instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne (wodociągową, hydrantową, 

energetyczną, centralnego ogrzewania oraz ciepła centralnego).  

 

Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu 

Plan wydatków: 1.531.665,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 1.531.525,48 zł, w tym: 

 wydatki: 1.531.525,48 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z budową hali sportowej z zapleczem 

sanitarno-szatniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, 

wodociągową (zimnej i ciepłej wody, p.poż.), kanalizacyjną, grzewczą, ciepła 

technologicznego i wentylacyjną oraz instalacjami zewnętrznymi: kanalizacyjną 

i energetyczną. Ponadto wykonano: oświetlenie terenu, wewnętrzną windę osobową, mur 

oporowy, parking dla samochodów osobowych z komunikacją wewnętrzną, ciągi piesze. 

 

Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 24.804,39 zł, w tym: 

 wydatki: 24.804,39 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano dwie zjeżdżalnie stalowe nierdzewne o długości około 4,5 

m z uchwytem  w górnej części ślizgu, trap wejściowy na podbudowie betonowej o nawierzchni 

bezpiecznej poliuretanowej wraz z kamieniami do wspinaczki oraz zamontowano tablicę 

informacyjną z regulaminem. 

 

Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki  

Plan wydatków: 4.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 4.500,00 zł, w tym: 

 wydatki: 4.500,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Kompleks boisk przy osiedlowym 

parku rozrywki (Budżet Obywatelski)”. 

 

Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 500.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 499.943,25 zł, w tym: 

 wydatki: 499.943,25 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: boisko wielofunkcyjne o wym. 28x47 m o nawierzchni 

poliuretanowej składające się z: pola do gry w piłkę ręczną, pola do gry w badmintona, dwóch 

poprzecznych pól do gry w koszykówkę, dwóch poprzecznych pól do gry w siatkówkę, 

zamontowano piłkochwyty o wys. 5,0 m z siatki polipropylenowej, wykonano: odwodnienie 

liniowe z odprowadzeniem wód deszczowych i opadowych do istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej, utwardzenie terenu – chodnik z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych 

na podbudowie z kruszyw łamanych, zamontowano elementy małej architektury w tym: ławki, 

kosze na śmieci, tablicę informacyjną, stojak na rowery. 
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Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla 

Lipowica (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 24.973,27 zł, w tym: 

 wydatki: 24.973,27 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenia zabawowe (wieża z dachem, zjeżdżalnia, 

ścianka wspinaczkowa, rampa linowa) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz, 

wyciskanie siedząc, wyciąg górny) oraz elementy małej architektury (tablica informacyjna, 2 

ławki parkowe). 

 

Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 33.284,07  zł 

Nakłady finansowe na  zadanie 30.527,35 zł, w tym: 

 wydatki: 30.527,35 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano ogrodzenie wokół boiska zlokalizowanego 

przy ul. Rokitiańskiej. Zamontowano: słupki ogrodzenia zabetonowane w gruncie, płyty 

łącznikowe cokołu ogrodzenia, elementy panelowe ogrodzenia, furtkę wejściową. 

 

Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 24.934,96 zł, w tym: 

 wydatki: 24.934,96 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, zamontowano 

urządzenia zabawowe (zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, rampa linowa, ślizg strażacki, 

huśtawka „bocianie gniazdo) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek i prasa nożna). 

Inwestycja została zrealizowana na terenie osiedla Winna Góra. 

 

Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 24.990,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 24.990,00 zł, w tym: 

• wydatki: 24.990,00 zł; 

• zobowiązania 0,00 zł. 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano altanę o konstrukcji drewnianej na planie sześcioboku 

z dachem wielospadowym  o powierzchni zabudowy 34,54 m2, zamontowano ławy i stoły. 

Prace wykonano przy ul. Mickiewicza 30. 
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Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 24.993,60 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 24.205,49 zł, w tym: 

 wydatki: 24.205,49 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (siedzący 

przywodziciel nóg, wioślarz, prasa nożna, wyciąg górny, twister, surfer, wahadło). 

 

Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 495.690,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 493.178,36 zł, w tym: 

 wydatki: 493.178,36 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję przebiegu tras oraz program funkcjonalno – 

użytkowy, zapłacono za wydanie mapy zasadniczej. 

Uwagi: przedmiotowa inwestycja nie została zrealizowana w 2020 r. ze względu 

na czasochłonne uzgodnienia m.in. z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz unieważnienie zapytania ofertowego, 

dla którego złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na wykonanie przedmiotowego zadania. Zapytanie ofertowe zostało powtórzone i w dniu 7 

maja 2020 r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji trasy oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Kolejnym etapem był przetarg nieograniczony na realizację zadania 

w trybie zaprojektuj – wybuduj. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożona oferta 

przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. W wyniku drugiego postępowania wybrano wykonawcę (8 października 2020 r.) 

jednak z uwagi na wydłużające się procedury wykonania badań geologicznych, które 

są podstawą do opracowania projektów budowlanych wykonawca wystąpił z pismem 

o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 maja 2021 r. 

Kwota wydatków w wysokości 472.873,50 zł została ujęta w wykazie wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego. 

  

Park zabaw "Bakończyce" (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 56.765,76 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 56.765,73 zł, w tym: 

 wydatki: 56.765,73 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną 

ze żwirku. Zamontowano urządzenia zabawowe (zjeżdżalnia pojedyncza, huśtawka podwójna 

wahadłowa, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa pałąkowa, bujak sprężynowy, piaskownica 

kwadratowa drewniana, zestaw zabawowy) oraz zamontowano obiekty małej architektury 
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(ławka stalowo-drewniana z oparciem, kosz na odpady metalowy z daszkiem, stojak na rowery, 

tablica informacyjna). 

 

Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 25.048,70 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 25.048,64 zł, w tym: 

 wydatki: 25.048,64 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.000,00 zł, 

tj.: darowizna otrzymana z Zakładu Automatyki POLNA S.A. zgodnie z umową darowizny 

kwoty pieniężnej zawartą w dniu 14.08.2020 r. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku z ułożeniem 

geowłókniny, zamontowano urządzenia zabawowe (karuzela tarczowa, huśtawka wahadłowa 

z dwoma siedziskami, huśtawka wagowa) oraz elementy małej architektury (ławka metalowo-

drewniana, kosz na śmieci, tablica informacyjna). 

 

Rekreacyjna altana ogniskowo-grilowa (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 60.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 59.286,38 zł, w tym: 

 wydatki: 59.286,38 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano altankę ogniskowo-grillową o konstrukcji szkieletowej, 

drewnianej, częściowe wypełnienie ścian cegłą elewacyjną pełną, dach dwuspadowy, pokryty 

gontem papowym, zamontowano wyposażenie altanki (dwa zestawy składające się ze stołu 

wykonanego z betonu i dwóch ławek betonowych z siedziskami z tworzywa sztucznego, 

prefabrykowany grill). 

 

Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II 

Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 53.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie: 34.097,55 zł, w tym: 

 wydatki: 34.097,55 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: chodnik z kostki brukowej, niwelację terenu, zasiano 

trawę, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz, wyciąg, prasa nożna, 

rower) oraz elementy małej architektury (kosz na odpady – 2 szt.,  ławka z oparciem – 2 szt., 

tablica informacyjna, stojak na rowery). 

 

Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej 

dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 24.999,00 zł 
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Nakłady finansowe na zadanie 24.977,70 zł, w tym: 

 wydatki: 24.977,70 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną ze żwirku, zamontowano 

urządzenia do street workout (drążki wysokie i  niskie, drabinki pionowe i poziome, poręcze 

wysokie i niskie) oraz elementy małej architektury (ławka stalowo-drewniana z oparciem, kosz 

na odpady metalowy, tablica informacyjna). 

 

Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków: 135.310,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 1.515,60 zł, w tym: 

 wydatki: 1.515,60 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową. 

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, że w budżecie miasta 

nie zabezpieczono wystarczających środków na realizację przedmiotowego zadania. 

Wg. kosztorysu inwestorskiego wartość robót wynosiła 381.033,02 zł. W budżecie w roku 2020 

zabezpieczono kwotę w wysokości 135.310,00 zł. W dniu 30.04.2020 roku złożony został 

wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania w ramach programu "Sportowa 

Polska 2020". Wniosek nie uzyskał dofinansowania.   

 

Bulwary Przemyskie 

Plan wydatków: 70.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 96,20 zł, w tym: 

 wydatki: 96,20 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za wydanie mapy zasadniczej oraz za wypis i wyrys 

z rejestru gruntów. 

Uwagi: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla nieodpłatnie opracowało koncepcję przebiegu ścieżki 

pieszo – rowerowej i dydaktycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą 

od mostu kolejowego do wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej. Pomiędzy mostem 

im. Ryszarda Siwca i mostem kolejowym brak jest obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym zaistniała konieczność uzyskania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Uzyskano pozytywne uzgodnienia Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie. W/w decyzja została uzyskana 

w dniu 08.02.2021 r. Na pozostałym obszarze bulwarów nad Sanem objętych opracowaną 

koncepcją zagospodarowania terenu obowiązują MPZP.  
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Zakup agregatu i orurowania lodowiska mobilnego (Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 

Plan wydatków: 460.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 460.000,00 zł, w tym: 

 wydatki: 460.000,00 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 460.000,00 zł, 

tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono agregat oraz orurowanie lodowiska mobilnego. 

 

Zakup ratraka dla POSiR 

Plan wydatków: 158.301,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie 145.572,57 zł, w tym: 

 wydatki: 145.572,57 zł; 

 zobowiązania 0,00 zł. 

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono ratrak (Prinoth Everest) na potrzeby Przemyskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

2.6 Realizacja budżetu obywatelskiego 

 

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych, który umożliwia mieszkańcom 

bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia 

zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Środki w ramach budżetu obywatelskiego 

są przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów mających na celu poprawę 

warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.  

Budżet obywatelski realizowany jest od 2013 roku. Pierwsze edycje polegały 

na zgłoszeniu projektów przez mieszkańców Miasta, a od roku 2016 projekty zgłaszane były 

przez Zarządy Osiedli po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedli. Ustalenie 

sposobu konsultacji należało do Zarządu Osiedla. Środki przeznaczone na zadania zostały 

podzielone według liczby mieszkańców poszczególnych osiedli, przy czy minimalna kwota 

przypadająca na osiedle wynosiła 20.000 zł. W 2017 r.  została zwiększona pula 

dla najmniejszych pod względem liczby mieszkańców osiedli: z 20.000 zł do 25.000 zł. 

W kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, w roku 2018 kwota ta została zwiększona 

do 40.000 zł., przy czym nie więcej niż 10% kwoty przeznaczonej na dane osiedle mogło 

być przeznaczone też na tzw. działania „miękkie” o charakterze prospołecznym, kulturalnym, 

oświatowym lub sportowym. 

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, 

w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście 

w perspektywie kolejnego roku budżetowego.  

W telegraficznym skrócie oznacza to, że:  

 mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane 

przez powołaną komisję pod kątem możliwości realizacji; 
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 propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje 

się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie mieszkańców; 

 w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania 

puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej. 

Zgodnie z art. 5 a pkt 5 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz. U. 2020.713 t.j.) ,,w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie 

budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego 

wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu”. 

W związku z powyższym Gmina Miejska Przemyśl przeznaczyła odpowiednio: 

 w roku 2019: Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla 2020 – 1 950 000,00 zł; 

 w roku 2020: Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla 2021 – 1 960 000,00 zł. 

Dodatkowo Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla został podzielony na trzy kategorie: 

 Kategoria I – budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej; 

 Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej; 

 Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym 

lub sportowym. 

Procentowy podział środków pomiędzy poszczególne kategorie przedstawia 

się w następujący sposób: 

 Kategoria I – nie więcej niż 58 % kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski, 

 Kategoria II – nie więcej niż 39% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski, 

 Kategoria III – nie więcej niż 3% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski. 

 

Tabela 32. Wykaz projektów wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. 

Lp. 

 

Wykaz projektów wykonanych w ramach budżetu 

obywatelskiego 

 

Wysokość kosztów: 

opracowania, 

wykonania projektu 

(zł) 

Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej 

1. Park rowerowy Bike Town Trails 493 178,36 

2. Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki 499 943,25 

3. 

Wymiana nawierzchni na boisku Orlika przy ul. Dworskiego 98 

(projekt przyjęty do realizacji warunkowo; w związku z brakiem 

dofinansowania ze środków zewnętrznych projekt nie został 

zrealizowany; podana kwota to koszt dokumentacji technicznej) 

1 515,60 

Razem: 994 637,21 

Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej 
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1. 

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania 

odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu 

podziemnego pojemnika na odpady 

Osiedle nr 1 ,,Stare Miasto” 

 

17 892,56  

2. 

Rekreacyjna altana ogniskowo- grillowa 

Osiedle nr 2 ,,Kmiecie” 

 

59 286,38 

3. 

Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego 

Osiedle nr 3 ,,Warneńczyka” 

 

30 471,41 

4. 

Oświetlenie dla ulicy Radosnej 

Osiedle nr 3 ,,Warneńczyka” 

 

21 886,30 

5. 

Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej 

na terenie osiedla Lipowica 

 Osiedle nr 4 ,,Lipowica” 

24 973,27 

6. 

Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. 

Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego 

Osiedle nr 5 ,,Salezjańskie” 

34 097,55 

7. 
Monitoring schodów na osiedlu Kazanów 

Osiedle nr 6 ,,Kazanów” 
69 448,30 

8. 
„Osiedlowa baza rekreacji”  

Osiedle nr 7 ,,Winna Góra” 
24 934,96 

9. 
Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha 

Osiedle nr 8 ,,Rogozińskiego” 
24 804,39 

10. 

Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie 

sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 

Osiedle nr 8 ,,Rogozińskiego” 

24 977,70 

11. 
Ogrodzenie boiska sportowego 

Osiedle nr 10 ,,Mikołaja Kopernika” 
30 527,35 

12. 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa 

Osiedle nr 11 ,,Lwowskie” 
30 585,87 

13. 
Park zabaw „Bakończyce” 

Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego” 
56 765,73 

14. 

Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej  Frankowskiego  

w Przemyślu 

Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego” 

32 001,53 

15. 
Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego 

Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego” 
30 765,38 
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16. 

Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Chocimnskiej, Domowej i 

Mieszka I 

Osiedle nr 13 ,,Przemysława” 

36 386,29 

17. 
Plac zabaw przy ulicy Sobótki 

Osiedle nr 14 ,,Słowackiego” 
25 048,64 

18. 
Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola 

Osiedle nr 15 ,,Marii Konopnickiej”   
24 536,67 

19. 
Osiedlowy park rozrywki i rekreacji 

Osiedle nr 16 ,,Mickiewicza” 
24 990,00 

20. 
Remont ulicy Grochowskiej 

Osiedle nr 17 ,,Zielonka” 
24 597,54 

21. 
Remont ulicy Swobodnej  

Osiedle nr 18 ,,Rycerskie” 
39 497,10 

22. 
Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego 

Osiedle nr 21 ,,Kruhel Wielki” 
24 205,49 

 

Razem: 

 

 

712 680,41 

 

 

Kategoria III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub 

sportowym 

1. Historia z linią kolejową 102 2 894,94 

2. Leżaki miejskie na Rynku i terenie miasta 4 452,60 

3. Piknik rodzinny dla mieszkańców Miasta 
0,00 

 (COVID-19) 

4. Niesamowity Dzień Dziecka 
0,00 

(COVID-19) 

5. Przemyski Festiwal Teatralny „InspiRACJE” 5 000,00 

6. ,,Spotkajmy się na podwórku" 5 000,00 

7. Międzypokoleniowe Warsztaty Teatralne 
0,00 

(COVID-19) 

8. Miejsce spotkań twórczych 50 + 3 820,00 
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9. Mistrzostwa Polski   w rzucie telefonem komórkowym 
0,00 

(COVID-19) 

10. Slalom gigant o „Puchar Twierdzy Przemyśl”. 
0,00 

(COVID-19) 

11. Zakup podstawowego sprzętu wspinaczkowego 2 803,61 

12. Bieg Przemyskich Serc 
0,00 

(COVID-19) 

Razem: 23 971,15  
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ROZDZIAŁ III. MIENIE KOMUNALNE 
 

3.1 Informacja o stanie mienia komunalnego  

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ 

PRZEMYŚL WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. 

 

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Przemyśl - miasto na prawach powiatu 

praw własności: 

a) Gmina Miejska Przemyśl jest właścicielem 5034 działek o łącznej powierzchni 

1422,6673 ha i wartości księgowej 225 352 891,32 zł, w tym: 

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 259,2938 ha, 

- grunty oddane w trwały zarząd - 169,2632 ha, 

- grunty oddane w użytkowanie - 179,3011 ha, 

- grunty w użyczeniu - 3,7632 ha, 

- grunty oddane w dzierżawę - 105,5504 ha. 

b) Gmina Miejska Przemyśl jest współwłaścicielem nieruchomości obejmujących 439 

działek o łącznej powierzchni 26,6919 ha i wartości księgowej 3 965 099,01 zł. 

c) Gmina Miejska Przemyśl jest właścicielem 111 nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi, 5 nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, 

współwłaścicielem 14 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 

W 310 nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi Gmina Miejska 

Przemyśl jest współwłaścicielem w niewydzielonych częściach jako członek wspólnot 

mieszkaniowych. Wartość budynków określa się na kwotę 96 031 126,74 zł, 

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności 

o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach 

oraz posiadania: 

a) w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl pozostają nieruchomości obejmujące 510 

działek o łącznej powierzchni 98,8799 ha, w tym 43 nieruchomości zabudowane 

budynkami mieszkalnymi oraz 3 nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi, 

b) Gmina Miejska Przemyśl posiada udziały i akcje w 9 spółkach, 

c) wierzytelności Gminy Miejskiej Przemyśl, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wynosiły 29 589 590,50 zł, w tym należności wymagalne 26 112 820,35 zł, 

d) przychody za okres od stycznia do grudnia 2020 r. na środkach trwałych wyniosły 

27 438 448,23 zł (umorzenia 84 995,43 zł), 

e) rozchody za okres od stycznia do grudnia 2020 r. na środkach trwałych wyniosły 

18 142 161,52 zł (umorzenia 1 544 820,76 zł). 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 

złożenia poprzedniej informacji: 

1) nieruchomości nabyte na własność Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie: 

a) decyzji Wojewody Podkarpackiego - 12 działek o łącznej powierzchni 1,6732 ha,  

b) decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla - 4 działki o łącznej powierzchni 0,1711 ha, 
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c) postanowień sądowych - 11 działek (w tym 1 w udziale) o łącznej powierzchni 

8,9672 ha, 

d) darowizny/przeniesienia własności - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0325 ha, 

2) nieruchomości przyznane w ramach odszkodowania za działki wydzielone pod drogi - 

1 działka o powierzchni 0,1458 ha, 

3) nieruchomości, których prawo własności zostało przeniesione na podstawie 

postanowień sądowych - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0303 ha, 

4) nieruchomości, których prawo własności zostało przeniesione na skutek uchylenia 

decyzji Wojewody Podkarpackiego – 4 działki o łącznej powierzchni 0,3237 ha, 

5) nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym przekształcone w prawo 

własności gruntu - 2 działki (w tym 1 w udziale) o łącznej powierzchni 0,0375 ha, 

6) nieruchomości oddane w nieodpłatne użytkowanie - 1 działka o powierzchni 0,5170 ha, 

7) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste - 1 działka (w udziale) o powierzchni 

0,6532 ha,  

8) nieruchomości oddane w trwały zarząd - 5 działek o łącznej powierzchni 0,5706 ha, 

9) nieruchomości, w stosunku do których wygaszono trwały zarząd – 2 działki o łącznej 

powierzchni 0,2979 ha, 

10) nieruchomości obciążone służebnością gruntową - 12 działek, 

11) nieruchomości obciążone służebnością przesyłu - 9 działek, 

12) zbyte nieruchomości lokalowe i udziały w podwórkach: 

a) lokale mieszkalne wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu – 28 lokali, 

b) lokale mieszkalne wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu wraz 

z udziałem w gruncie stanowiącym podwórko - 4 lokale, 

c) lokale mieszkalne wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu 

oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonych części gruntu 

stanowiących podwórko – 5 lokali, 

13) nieruchomości zbyte przez Gminę Miejską Przemyśl - 16 nieruchomości, 

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz wykonywania posiadania: 

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 52 597,80 zł, 

2) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 655 034,04 zł, 

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym 

charakterze - 2 634 476,49 zł, 

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 

89 736,95  zł, 

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego - 3 644 221,88 zł, 

6) wpływy z pozostałych odsetek - 26 612,92 zł, 

7) wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów, zwrot wydatków z lat ubiegłych) - 1 765 017,19 zł, 

8) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 694,93 zł, 

9) wpływy z uzyskanych dywidend: 

a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu  - 40 000,00 zł, 
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b) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu - 200 000,00 

zł, 

c) Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyślu - 30 000,00 zł. 

W roku 2020 dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności były wyższe 

o ok 15 % w stosunku do dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2019. Wzrost dochodu 

w roku 2020 w stosunku do roku 2019, odnotowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z tytułu 

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. 

5. Inne dane oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki 

samorządu terytorialnego: 

1) wartość inwestycji prowadzonych przez Gminę Miejską Przemyśl - 9 412 195,50 zł, 

2) wartość inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu - 

276 977,04 zł. 

 

3.2 Informacja dotycząca gospodarowania zasobem nieruchomości 
gminnych  

 

Zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl. 

Do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl należą nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla na prawach powiatu, 

nie oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1163,3735 ha, w tym: 

- grunty oddane w trwały zarząd - 169,2632 ha, 

- grunty oddane w użytkowanie - 179,3011 ha, 

- grunty oddane w dzierżawę - 105,5504 ha, 

- grunty w użyczeniu - 3,7632 ha. 

 

Główne kierunki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. 

 

Zasobem nieruchomości gospodaruje Prezydent Miasta Przemyśla, na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, kierując 

się potrzebami społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych gminy i celów publicznych 

uwzględniając przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Są to główne kierunki działań związanych 

z gospodarowaniem nieruchomościami. Rozstrzygnięcia o sposobie i formie 

zagospodarowania poszczególnych nieruchomości są podejmowane każdorazowo odrębnie 

w stosunku do poszczególnej nieruchomości. Czynności te następują zarówno z inicjatywy 

organu wykonawczego gminy, jak też na wniosek zainteresowanych osób.  

 

Sposób zarządzania gminnym zasobem nieruchomości. 

 

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje w szczególności: bieżące ewidencjonowanie 

nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, wycenę nieruchomości, opracowywanie 

planów wykorzystania zasobu, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem 
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lub zniszczeniem, naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu 

oraz windykację tych należności, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, oddanie w trwały 

zarząd, użytkowanie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także wnoszenie jako 

wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie 

nieruchomości. 

Ponadto podejmowane są czynności w postępowaniu sądowym dotyczące m.in. 

własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomościach, o zapłatę należności 

za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, 

stwierdzenie nabycia spadku oraz stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, 

sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, podziały nieruchomości oraz sukcesywne 

składanie wniosków do sądu o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lub wpis 

w księdze wieczystej. 

 

Stan ewidencji nieruchomości. 

 

Prezydent Miasta Przemyśla ewidencjonuje nieruchomości wchodzące w skład zasobu 

Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla oraz nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl 

i Miasta Przemyśla oddane w użytkowanie wieczyste zgodnie z katastrem nieruchomości. 

Ewidencjonowanie obejmuje m.in.: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej 

oraz katastru nieruchomości; powierzchnię nieruchomości; przeznaczenie nieruchomości 

w planie miejscowym, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

W ewidencji gminnej figuruje 5473 działek w tym: 

a) 4537 działek stanowiących własność  Gminy Miejskiej Przemyśl, 

b) 497 działek stanowiących własność Miasta Przemyśla, 

c) 439 działek stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl. 

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. 

Nieruchomości są podstawowym składnikiem mienia Gminy. W oparciu o posiadane 

nieruchomości Gmina Miejska Przemyśl realizuje zadania własne i cele publiczne z zakresu 

wielu dziedzin życia mieszkańców Gminy. Gospodarowanie nieruchomościami poprzez 

udostępnianie ich do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd 

lub dzierżawę pozwala na pozyskiwanie środków finansowych do budżetu Gminy.  

W roku 2020 w stosunku do roku 2019 zmniejszeniu uległa ilość działek stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Przemyśl, głównie z uwagi na zbycie.  
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ROZDZIAŁ IV. OŚWIATA I EDUKACJA 
 

4.1 Organizacja oświaty i edukacji w mieście  

 

Atutem Miasta Przemyśla jest różnorodność jednostek oświatowych. Miasto prowadzi 

przedszkola, wszystkie typy szkół dla młodzieży, szkoły dla dorosłych oraz ośrodki 

dla uczniów niepełnosprawnych. Na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej funkcjonują 

klasy integracyjne. Mieszkańcy Przemyśla mają więc możliwość kształcenia na różnych 

etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Działalność szkół wspierają placówki oświatowe: poradnia psychologiczno – pedagogiczna 

oraz młodzieżowy dom kultury. 

4.1.1 Przedszkola ogólnodostępne  

 

Przemyśl może pochwalić się szeroką ofertą wychowania przedszkolnego. W mieście 

funkcjonuje: 12 przedszkoli ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Przemyśl. 

Korzysta z nich 1238 dzieci, zorganizowanych w 52 oddziałach. Ponadto w mieście 

funkcjonuje 15 przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty (w tym 1 publiczne i 14 

niepublicznych) oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej dla mniejszości narodowej. 

Liczba miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych gwarantuje przyjęcie wszystkich 

chętnych dzieci, dzięki czemu blisko 88% dzieci objętych jest opieką przedszkolną. 

 

Wykres 4. Przedszkola ogólnodostępne miejskie i niepubliczne w r. szk. 2019/2020. 
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4.1.2 Szkoły podstawowe ogólnodostępne  

 

Miasto prowadzi 9 szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym jedną z oddziałami 

integracyjnymi i jedną dla mniejszości narodowej. Kształci się w nich 3961 uczniów, 

zorganizowanych w 184 oddziałach. We wszystkich szkołach funkcjonują świetlice 

i stołówki.  

W trzech szkołach uczniowie kształcą się w oddziałach klas sportowych i mistrzostwa 

sportowego.  

Ponadto szkoły realizują międzynarodowy program nauki języka niemieckiego 

(DSD), który umożliwia uczniom uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego. 

Ofertę miasta w zakresie szkół podstawowych uzupełnia 6 jednostek niepublicznych, 

w których kształci się 572 uczniów.  

 

Wykres 5. Szkoły podstawowe ogólnodostępne miejskie i niepubliczne w r. szk. 2019/2020. 
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4.1.3  Szkoły ponadpodstawowe ogólnodostępne dla młodzieży 

 

Miasto Przemyśl prowadzi: 4 licea ogólnokształcące, w tym 1 dla mniejszości 

narodowej, 5 techników, 2 branżowe szkoły I stopnia. Za wyjątkiem dwóch liceów 

ogólnokształcących, pozostałe szkoły wchodzą w skład zespołów. Kształci się w nich 4160 

uczniów, zorganizowanych w 142 oddziałach.  

Kształcenie zawodowe w szkołach ponadpodstawowych jest uporządkowane. Każdy 

zespół posiada swoją specyfikę kształcenia. Nie występuje zjawisko dublowania 

się zawodów. Szkoły urozmaicają ofertę kształcenia poprzez wprowadzanie nowych 

atrakcyjnych dla uczniów zawodów oraz  prowadzenie kształcenia w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W celu utrzymania jak największej liczby zawodów, 

tworzone są klasy wielozawodowe, w tym również dla młodocianych pracowników.  

W liceach ogólnokształcących funkcjonują tzw. klasy dla uczniów 

o zainteresowaniach tematyką obronną, klasy realizujące program „Informatyczne zielone 

garnizony”, umożliwiający specjalistyczne kształcenie informatyczne oraz klasa mistrzostwa 

sportowego. Przy jednym z liceów funkcjonuje internat. 

Ofertę miasta w zakresie kształcenia na poziomie ponadpodstawowym uzupełnia 1 szkoła 

prowadzona przez inne podmioty (Liceum Salezjańskie,). 

 

Wykres 6. Szkoły ponadpodstawowe miejskie i inne w r. szk. 2019/2020. 
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4.1.4 Szkoły dla dorosłych i szkoły policealne 

 

Miasto Przemyśl prowadzi następujące szkoły dla dorosłych: 1 szkołę podstawową 

(stacjonarną), o strukturze klas VII-VIII, 2 licea ogólnokształcące (1 stacjonarne i 1 zaoczne) 

oraz 2 szkoły policealne (1 stacjonarna i 1 zaoczna). Wszystkie szkoły funkcjonują w jednym 

zespole.  Kształci się w nich 321 słuchaczy, zorganizowanych w 14 oddziałach.  

Ponadto w mieście funkcjonują 4 niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i 5 szkół 

policealnych. 

 

 

Wykres 7. Szkoły dla dorosłych i szkoły policealne, miejskie i inne w r. szk. 2019/2020. 
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4.1.5 Szkoły specjalne  

 

Miasto Przemyśl prowadzi 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:  

 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, 

 dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, 

 dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. 

W skład ww. ośrodków wchodzi 13 szkół różnego typu. Kształci się w nich 440 

uczniów, zorganizowanych w 69 oddziałach, natomiast z całodziennego pobytu korzysta 109 

uczniów, zorganizowanych w 15 grupach wychowawczych.  

Ponadto w mieście funkcjonują 2 niepubliczne placówki specjalne: ośrodek 

rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczy oraz młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 

w którym funkcjonuje szkoła podstawowa oraz szkoła branżowa I stopnia. 

 

Wykres 8. Szkoły specjalne miejskie i inne w r. szk. 2019/2020. 
 

 

 
 

 

 

 

3

2

L. placówek specjalnych

Miejskie Niepubliczne

69

4

L. oddziałów szkolnych

Miejskie Niepubliczne

440

52

L. uczniów

Miejskie Niepubliczne

109

90

L. wychowanków
w internatach

Miejskie Niepubliczne



 

72 

  

4.1.6 Pozostałe placówki  

 

Miasto Przemyśl prowadzi: Młodzieżowy Dom Kultury i Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

Młodzieżowy Dom Kultury oferuje dzieciom i młodzieży różnorodne formy spędzania 

wolnego czasu oraz rozwijania zdolności i zainteresowań. MDK prowadzi zajęcia w 48 

sekcjach, w których uczestniczy 984 dzieci i młodzieży. Stwarza możliwość korzystania 

z zajęć: artystycznych (muzycznych, tanecznych, plastycznych), sportowych (tenis stołowy, 

bilard, szachy, fitnes), edukacyjnych (języki obce, zajęcia komputerowe, literackie, 

medialne).  

Ponadto, MDK jest organizatorem wielu cyklicznych imprez artystycznych 

i sportowych oraz organizatorem wypoczynku letniego i zimowego.  

Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły 

i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Ponadto w mieście funkcjonuje niepubliczna poradnia psychologiczno- pedagogiczna 

wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

4.1.7 Podsumowanie organizacji  

 

Łącznie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Przemyśl kształci 

się 10 135 uczniów, zorganizowanych w 462 oddziałach.  Liczba uczniów i oddziałów 

wykazuje tendencję spadkową. Na przestrzeni 11 lat szkolnych ubyło 4061 uczniów i 136 

oddziały. Spadek liczby uczniów i oddziałów spowodowany jest głównie niekorzystną 

demografią.  

 

Wykres 9. L. uczniów w przedszkolach i wszystkich typach szkół i placówek – tendencje. 
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Wykres 10. L. oddziałów w przedszkolach i wszystkich typach szkół i placówek – tendencje. 

 
  

4.2 Zatrudnienie w oświatowych placówkach samorządowych 
miasta 

4.2.1 Nauczyciele  

 

W przemyskich przedszkolach, szkołach i placówkach pracuje 1397 nauczycieli 

zatrudnionych na 1192 etatach. 92% kadry pedagogicznej stanowią nauczyciele posiadający 

wysokie stopnie awansu zawodowego (nauczyciele mianowani i dyplomowani).  

 

Wykres 11. Liczba et. nauczycieli (bez godz. ponadwym.) wg stopnia awansu 

zawodowego w r. szk. 2019/2020. 
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Wykres 12. L. etatów w przedszkolach i wszystkich typach szkół i placówek - tendencje. 

 
 

4.2.2 Pracownicy niepedagogiczni  

 

Kadrę niepedagogiczną jednostek oświatowych stanowią: pracownicy ekonomiczno – 

administracyjni, pracownicy obsługi, w tym kuchni i stołówki oraz pracownicy zatrudnieni 

w charakterze pomocy nauczyciela, zatrudnieni na 457,61 etatach. 

 

 

Wykres 13. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych w r. szk. 2019/2020. 
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Wykres 14. L. etatów pracowników niepedagogicznych - tendencje. 
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ROZDZIAŁ V. KULTURA, TURYSTYKA, PROMOCJA, 

SPORT 
 

5.1 Kultura  

 

Zadania miasta w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku realizowane 

były przez Urząd Miejski w Przemyślu Wydział Promocji i Kultury, jednostki organizacyjne 

miasta: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyską Bibliotekę Publiczną, 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi. 

 

1. Współdziałanie z komórkami finansowymi samorządowych instytucji kultury 

tj. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz Przemyskiej Biblioteki 

Publicznej w zakresie opracowywania planów finansowych instytucji 

oraz sprawozdawczości budżetowej. 

 

2. Rozpatrywanie ofert oraz zlecanie zadań publicznych z zakresu kultury 

organizacjom pozarządowym w ramach tzw. malej dotacji pozakonkursowej. 

 

1) Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa człowieka w Filmie - Związek 

Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu (w trakcie festiwalu widzowie obejrzeli 

najlepsze filmy dokumentalne poświęcone prawom człowieka, Festiwal trwał 3 dni. 

 

2) XX Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne „Między 

Wschodem a Zachodem” – Parafia pw. Św. Józefa Salezjanie (kolejna edycja 

międzynarodowego festiwalu, projekt kierowany do wszystkim mieszkańców miasta, 

oferta festiwalowa zaspokoiła potrzeby duchowe odbiorców w każdym wieku. Festiwal 

jest okazją do odkrycia na nowo muzyki klasycznej i szansą na kontakt z szeroko pojętą 

muzyką). 

 

3) Publikacja zeszytu „Nauki Przyrodnicze” Rocznika Przemyskiego, t. 56 - Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Przemyślu, zawiera wyniki badań naukowych nad przyrodą 

Przemyśla, autorami są badacze  - uznane autorytety naukowe oraz młodzi naukowcy. 

Egzemplarze przekazane zostały do bibliotek i instytucji kultury  w regionie. Wersja 

elektroniczna (PDF) zamieszczona na stronie internetowej TPN. 

 

4) Publikacja zeszytu „Literatura i Język” Rocznika Przemyskiego, t.56 – Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Przemyślu (wydany został w ilości 100 szt., artykuły były 

przygotowane w języku polskim i angielskim, wśród tekstów opublikowano artykuły 

m.in. na temat problematyki politycznej w kazaniach duchownych przemyskich epoki 

oświecenia, ponadto periodyk zawiera teksty dotyczące Stefana Grabińskiego, autora 

powieści fantastycznych, związanego z Przemyślem, Tom zamyka cykl recenzji 

dotyczącej literatury i językoznawstwa w tym Dziennika Reni Spigel). 
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3. Nadzorowanie przebiegu realizacji w/w zadań oraz wykorzystanie środków 

finansowych przekazanych na realizację przedsięwzięć kulturalnych. 

 

4. Organizacja oraz koordynacja działań związanych z organizacją świąt rocznicowych 

wraz z organizacjami w tym: 

 

1) Współorganizacja XII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 

Holokaustu na Podkarpaciu: 

 uroczystość uczczenia ofiar getta żydowskiego w Przemyślu przy obelisku 

przy ul. Kopernika, 

 partycypacja w kosztach organizacji imprezy, 

 rozpropagowanie przedsięwzięcia na terenie Miasta Przemyśla. 

 

2) Organizacja obchodów 80. rocznicy Deportacji Polaków na Sybir „Zapal znicz 

wywiezionym” wraz ze Związkiem Sybiraków Oddział w Przemyślu:  

 msza św. w Kościele pw. Świętej  Trójcy w Przemyślu, 

 uroczystość przy nieczynnej rampie na Bakończycach. 

 

3) Organizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin 

Ofiar Katyńskich Koło w Przemyślu oraz 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich: 

 msza święta w Kościele Ojców Karmelitów Bosych, 

 złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej znajdująca 

się wewnątrz kościoła. 

 

4) Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja: 

 msza święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji ojczyzny oraz złożenie kwiatów 

przy Obelisku Konstytucji 3 Maja na Wzgórzu Zamkowym. 

5) Organizacja obchodów 77. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej wraz ze Stowarzyszeniem 

Pamięci Polskich Termopil i Kresów oraz 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich  

 msza święta w Kościele Ojców Karmelitów Bosych, 

 uroczystość przy Grobie Wołyńskim na Cmentarzu Wojskowym, 

 uroczystość przy rondzie Ofiar Wołynia. 

6) Pomoc przy organizacji obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

(organizator: Komenda Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich) 

przy Pomniku Orląt Przemyskich 

 

7) Organizacja obchodów 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wraz z udziałem 

5 Batalionu Strzelców Podhalańskich: 

 msza święta w Kościele Ojców Karmelitów Bosych w intencji ofiar II Wojny 

Światowej, 

 uroczystość na Cmentarzu Wojskowym przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
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8) Organizacja obchodów 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka 

wraz z 5 batalionem strzelców podhalańskich oraz Związkiem Sybiraków Oddział 

w Przemyślu: 

o msza święta w Kościele Ojców Karmelitów Bosych w intencji ofiar sowieckiej 

agresji na Polskę oraz zmarłych i żyjących Sybiraków, 

o przemarsz ulicami miasta oraz uroczystość przy Pomniku poświęconym zesłańcom 

Sybiru i ofiarom Katynia przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

9) Organizacja obchodów 102. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

wspólnie z 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich: 
 

 złożenie kwiatów na grobach Orląt Przemyskich, Władysława Kramarza, Ireny 

Benszówny, Legionistów i  Nieznanego Żołnierza – indywidualnie 

przez uczestników, 

 msza święta w intencji Ojczyzny oraz indywidualne złożenie kwiatów 

pod  Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, tablicą poświęconą Marszałkowi 

oraz Pomnikiem Orląt Przemyskich, 

 wspólne (w domach) odśpiewanie hymnu w ramach Programu Niepodległa.  

 

5. Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych. 

 

1) Współorganizacja obchodów 100. rocznicy Bitwy warszawskiej (Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Rzeszowie, 5 Batalion Strzelców Podhalańskich): 

 msza święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji poległych obrońców odrodzonej 

ojczyzny, 

 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Orląt Przemyskich, 

 wykład dr Adama Rafała Kaczyńskiego pt. „Wojna propagandowa 1920” (PBP), 

 pokaz sprzętu wojskowego, 

 bieg upamiętniający 100 lecie Bitwy warszawskiej, 

 zadwórzański Rajd Rowerowy Pamięci Bohaterów „Polskich Termopil”. 

 

6. Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną instytucji, placówek 

i  stowarzyszeń: 

 

 Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych, 

 Wsparcie merytoryczne, organizacyjne lub finansowe przedsięwzięć kulturalnych, 

 Występowanie z wnioskami o nagrody dla animatorów działalności kulturalnej 

do podmiotów zewnętrznych. 

 

Przedsięwzięcia wspierane przez Urząd Miejski: 

 

1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wynajęcie sceny) -współorganizator PCKiN 

ZAMEK 

2) XVI edycja Szkolnych Prezentacji Artystycznych:  
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 zakup nagród – wsparcie finansowe 

3) Budżet Obywatelski kat. III: 

 „Miejsce spotkań twórczych 50+”, 

 „Spotkajmy się na podwórku”, 

 „Festiwal Teatralny Inspiracje” 

4) Wsparcie druku „Artyści z naszego podwórka” – Galeria Sztuki Współczesnej 

5) Wsparcie organizacji 35 - lecia działalności Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 

Kultury  

6) Przemyski Konwent Społeczno – Gospodarczy Laur Ziemi Przemyskiej : 

 wsparcie finansowe – zakup statuetek, 

7) Dni Papieskie: 

 druk i opłata za rozwieszenie plakatów w autobusach MZK 

8) Mikołaj z Linią 102:  

 zakup paczek – wsparcie finansowe  

9) Betlejemskie Światełko Pokoju 

 pomoc przy organizacji przedsięwzięcia 

 

7. Prowadzenie spraw związanych z Doroczną Nagrodą Miasta Przemyśla za wybitne 

działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury – zgodnie z procedurą określoną 

w obowiązującym regulaminem. 

 

8. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium twórczego dla osób 

zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 

– zgodnie z procedurą określoną w obowiązującym regulaminie. 

 

9. Sporządzenie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych dotyczących instytucji, 

stowarzyszeń, organów samorządowych i rządowych oraz innych służb i osób 

współpracujących z wydziałem. 

 

10. Prowadzenie spraw związanych z użyciem herbu przez osoby fizyczne i prawne 

– przyjmowanie wniosków i sporządzenie stosownych umów. 

 

5.1.1 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

 

PCKiN ZAMEK to placówka o niezmiernie szerokim profilu artystycznym, umożliwia 

uczestnictwo w wielkich widowiskach teatralnych, operowych, musicalowych. Prowadzi 

wszechstronną działalność kulturalno-oświatową z zakresu różnych dziedzin kultury m.in.: 

literatury, muzyki, plastyki, teatru, folkloru. Jest miejscem koncertów, spektakli, prelekcji, 

spotkań autorskich i wieczorów poetyckich, warsztatów, przeglądów, konkursów i wystaw 

(Galeria ZAMEK i Galeria BASZTA). Jest także organizatorem imprez i festiwali 

o międzynarodowym wydźwięku: Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato 

Muzyczne, Europejskie Dni Dziedzictwa, Barwy Bluesa, Międzynarodowy Dzień Poezji, 

Międzynarodowy Dzień Teatru, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień 

Tańca.  



 

80 

  

 

Tabela 33. Wykaz imprez i przedsięwzięć kulturalnych w 2020 r. 

Lp. Rodzaj wydarzenia Ilość 

1. Spektakle teatrów amatorskich 5 

 

2. Spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży 6 

3. Zamkowe kino plenerowe „Dziedziniec Sztuki III”  6 

4. Spotkania autorskie (promocje książek, prezentacje wydawnictw z 

udziałem autorów) 

1 

5. Koncerty i recitale muzyki klasycznej i rozrywkowej 15 

6. Koncerty jazzowe, bluesowe 3 

7. Koncerty amatorskich zespołów muzycznych 7 

8. Występy kabaretowe  3 

9. Imprezy plenerowe (artystyczne) 2 

10. Imprezy okolicznościowe (jubileuszowe, konferencje, sesje, wykłady itp.) 1 

11. Warsztaty artystyczno- muzyczne, taneczne, teatralne 5 

12. Wystawy (fotografia, grafika, malarstwo, rysunek, rzeźba ) 12 

13. Spektakle teatrów zawodowych 7 

14. Festiwale, konkursy, przeglądy 6 

15. Historyczno-artystyczne wakacje dla dzieci na zamku  9 

16. Koncerty w obiektach sakralnych 14 

 

W tym zorganizowano 8 imprez artystycznych online, między innymi: „Akcja 30 

wierszy na 30 dni” podczas której przemyscy poeci i znani przemyślanie czytali wiersze, 

Festiwal Teatralny InspiRACJE realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Przemyśla, XXXVII Przemyska Jesień Muzyczna, „Zamkowe Zaduszki”, Sylwester 

oraz wystawy.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zorganizowano 140 imprez, zarówno własnych, 

jak  i  współorganizowanych z innymi podmiotami z udziałem ponad  12 533 widzów 

i uczestników. Średnio miesięcznie zorganizowano 12 imprez. 

 

5.1.2 Przemyska Biblioteka Publiczna 

 

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego funkcjonuje 

jako samorządowa jednostka kultury w Przemyślu. Sieć biblioteczną na terenie miasta tworzy, 

oprócz biblioteki głównej, siedem filii oraz specjalistyczny punkt biblioteczny zlokalizowany 

w Zakładzie Karnym w Przemyślu.  

Tabela 34. Zakres działania Przemyskiej Biblioteki Publicznej w 2020 r. 

Gromadzenie, 

opracowywanie  

i ewidencjonowanie 

zbiorów 

Przybyło do działów i filii PBP ogółem 8723 jednostek 

bibliotecznych, w tym: 

1521- literatura dla dzieci i młodzieży 

4814 – literatura piękna dla dorosłych 

1863 – literatura popularnonaukowa 

17 – roczniki 

48 – czasopisma 

216 - audiobooki 
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159 – DVD 

8 – CD 

71 – gry 

5 – grafika 

5 – dokumenty życia społecznego  

 

Działalność 

informacyjno-

bibliograficzna 

 Udzielono 16 515 informacji.  

 Kontynuowano prace nad bibliografią regionalną. 

Wprowadzono ok. 1200 opisów bibliograficznych artykułów, 

sporządzonych z bieżących czasopism regionalnych (także 

dodatków do czasopism): dzienników, tygodników, roczników 

naukowych oraz prac zbiorowych. Do każdego opisu zostały 

wprowadzone hasła przedmiotowe oraz hasła wzorcowe 

osobowe. Opracowywane przez PBP czasopisma to m.in.: Acta 

Medica Premisliensis, Biuletyn Informacyjny TPN 

w Przemyślu, Biuletyn Ukrainoznawczy, Kronika Archidiecezji 

Przemyskiej, Kresy Południowo-Wschodnie, Niedziela (dod. 

Niedziela Przemyska), Premislia Christiana, Przemyskie 

Zapiski Historyczne, Rocznik Historyczno-Archiwalny, 

Rocznik Przemyski, Życie Podkarpackie, Archieparchialne 

Vidomosti, Głos znad Sanu, Łowiec Galicyjski, Schematyzm 

Greckokatolicki. 

 Opracowano 20 biogramów do tekstowej Kartoteki Osobowej 

Przemyśla (w sumie na stronie internetowej PBP znajduje 

się 532 biogramów).  

 Opracowano i opublikowano na stronie internetowej biblioteki 

zestawienia linków o tematyce regionalnej pod nazwą Historia 

Przemyśla online, które obejmują tematy: Książki o Przemyślu 

w wersji cyfrowej, Przemyśl w latach 1914-1918, 

Przemyskie jednodniówki z lat 1891-1946. 

 Sporządzono zestawienie biograficzne Książki o kuchni 

i gotowaniu ze zbiorów Przemyskiej Biblioteki Publicznej. 

 Opracowano materiały dotyczące gier planszowych dostępnych 

w zbiorach PBP: instrukcje-recenzje gier planszowych, 

zestawienie linków stron poświęconych grom. 

Materiały zostały zamieszczone jako tematyczna zakładka 

na stronie internetowej PBP. 

 Pisano krótkie recenzje nowo zakupionych książek, które 

zamieszczono na stronie internetowej biblioteki. 

 Opracowano zestawienie stron internetowych poświęconych 

edukacji i kreatywnej rozrywce dla dzieci i młodzieży, które 

umieszczone zostały na stronie internetowej biblioteki 

 

Działalność kulturalno-

edukacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem w 335 imprezach czytelniczych, kulturalnych, 

edukacyjnych i okolicznościowych organizowanych 

i współorganizowanych przez PBP, wzięły udział 11 153 osoby. 

1. Liczba konkursów zorganizowanych i współorganizowanych: 

26, uczestniczyło 895 osób. 

 Turniej gier Xbox One-Fifa 2020 (25 stycznia), 

 Moja ulubiona biblioteka (10 lutego), 

 Jak ciekawie spędzić ferie (11 lutego) 
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 „Na jagody” M. Konopnickiej – konkurs na ilustrację (13 

lutego), 

 Jak dokarmiać zimą zwierzęta (14 lutego), 

 Super czytelnik ferii 2020 (15 lutego), 

 Pierwsze wiosenne kwiaty (17 lutego), 

 Konkurs na prezentację „Wolność to wybór” (18 lutego), 

 Powiew wiosny (18 lutego), 

 Pożegnanie zimy (21 lutego), 

 Kultura książki w świecie starożytnym – konkurs dla dorosłych 

(24 lutego) 

 Budowa książki drukowanej (26 lutego), 

 VI Turniej Wiedzy o Baśniach „Andersenada” (online)  

(15 maja), 

 Zabawa literacka „Przepisy kulinarne w literaturze” (30 maja), 

 IV Konkurs Plastyczny „Czarodzieje dziecięcej wyobraźni – 

polscy ilustratorzy” (19 czerwca), 

 Konkurs fotograficzny #rodzinneczytanie (29 czerwca) 

 Konkurs plastyczny „Wojsko, wojsko, maszeruje wojsko …” (15 

sierpnia), 

 „Superczytelnik wakacji 2020” (29 września), 

 Konkurs Literacki „W poszukiwaniu życiowych drogowskazów 

– list do wnuka” (9 października), 

 Rodzinny turniej o garnku miodu Kubusia Puchatka 

(20  listopada), 

 Quiz z historii Polski (30 listopada), 

 Quiz barbórkowy (4 grudnia), 

 II Konkurs Plastyczno-Literacki „Pocztówka do św. Mikołaja” 

(10 grudnia), 

 Bożonarodzeniowe zabawy online (22 grudnia). 

2. Liczba spotkań autorskich: 11, uczestniczyło: 582 osoby 

Spotkania autorskie z: 

 Adamem Robińskim, dziennikarzem i podróżnikiem 

(19 lutego),  

 Renatą Piątkowską, pisarką (online 8 maja, stacjonarne 

8 października), 

 Joanną Bator, pisarką, laureatką Nagrody Literackiej Nike 

(7  października), 

 Barbarą Gawryluk, pisarką (7 października), 

 Katarzyną Kołodziej, ilustratorką (7,9 października), 

 Radosławem Rakiem, pisarzem, laureatem nagrody Literackiej 

Nike (10 grudnia). 

3. Liczba odczytów i konferencji: 12, uczestniczyło: 247 osób. 

Prelekcje, wykłady, odczyty, dyskusje panelowe: 

 Historia gier planszowych (11 stycznia), 

 Gry RPG, w ramach spotkania Stowarzyszenia Gry i Fantastyka 

(25 stycznia), 

 Brzeżany – miasto rodzinne Edwarda Rydza-Śmigłego – Preleg. 

Anna Renner (30 stycznia), 

 Dzieje i kultura Żydów z Przemyśla oraz okolicznych 

miejscowości z obecnej perspektywy – dyskusja panelowa 
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w ramach XII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci 

o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu (31 stycznia), 

 W 80 rocznicę sowieckich deportacji – losy polskich zesłańców 

na nieludzkiej ziemi – preleg. dr Adam Rafał Kaczyński 

(7  lutego), 

 Obraz Auschwitz i warszawskiego getta w filmach polskich – 

preleg. Anna Renner (6 marca), 

 Wojna propagandowa 1920, wykład w ramach obchodów 100 

rocznicy Bitwy Warszawskiej – preleg. dr Adam Rafał 

Kaczyński (15 sierpnia). 

4. Liczba wystaw i wystawek: 41, obejrzało: 3862 osoby. 

Wystawy i wystawki m.in.: 

 Kartka do św. Mikołaja – wystawa pokonkursowa, 

 #przemyskabiblioteka – wystawa pokonkursowa, 

 Leopold Tyrmand, 

 Jan Paweł II – człowiek pokoju i nadziei, 

 Boże Narodzenie w literaturze dla dzieci i młodzieży, 

 Magiczny świat ilustracji Józefa Wilkonia, 

 „Wojsko, wojsko, maszeruje wojsko…” – wystawa 

pokonkursowa, 

 Komiksy – prace uczestników „Kreatywnych ferii w bibliotece”, 

 Moja gra planszowa – prace uczestników „Kreatywnych ferii 

w  bibliotece”, 

 Święty Mikołaj nocą – wystawa pokonkursowa, 

 Czarodzieje dziecięcej wyobraźni – polscy ilustratorzy – 

wystawa pokonkursowa, 

 Polskie i sowieckie plakaty propagandowe 1920 – autorska 

wystawa dra Rafała Kaczyńskiego, 

 „Balladyna” Juliusza Słowackiego ze zbiorów PBP, 

 Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, 

 Galeria książek o tematyce świątecznej ze zbiorów PBP – online. 

5. Warsztaty dla młodzieży i dorosłych (6 spotkań, 93 

uczestników): 

 animacyjno-plastyczne dla mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej Braci Albertynów w Przemyślu ( 2 spotkania: 

Spotkanie opłatkowe – 10 stycznia; Poznajemy gry planszowe – 

21 lutego),  

 fotograficzne, dla uczestników V Konkursu Fotograficznego 

#rodzinnczytanie, które poprowadził artysta fotografik Jacek 

Szwic (29 czerwca), 

 warsztaty teatralno-plastyczne z cyklu Teatr na patyku 

(2  spotkania, 5 i 6 marca). 

6. Zwiedzanie biblioteki (1 wycieczka, 27 uczestników) 

– wycieczka uczniów II L.O. w Przemyślu. 

7. Dyskusje nad książką (2 spotkania, 20 uczestników). 

8. Odbyło się pięć spotkań działającego przy Czytelni Głównej 

Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych: 13 stycznia, 

17  lutego, 3 sierpnia, 28 września, 19 października (40 

uczestników). 

9. Spotkania z książką (44 spotkania, 1461 uczestników). 
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Zajęcia te, przygotowane dla uczniów klas I–III szkół 

podstawowych oraz dzieci z przedszkoli w Przemyślu i powiecie 

przemyskim, odbywały się w ramach cyklów, takich jak: 

Krasnoludki są na świecie, Pogotowie literackie; Magiczna 

skrzynko, otwórz się – teatr kamishibai; Superbohaterowie, czyli 

historia komiksu; Tropem książek; Skąd się wzięły litery?; Opowieść 

o Gruffalo – zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku stolikowego. 

10. Zajęcia edukacyjno-animacyjne (55 spotkań, 1638 

uczestników). Zajęcia m.in. z cyklu: Tajemnice kosmosu; 

Turniej słowotwórczy; Słodki miód, pracowite pszczółki; 

Gimnastyka buzi i języka; Spostrzegawczość i refleks; Rady na 

odpady, Tropem planszówek, Święty Andrzeju, daj nam znać, co 

się z nami będzie dziać; W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, 

Skuteczne zdobywanie informacji; Internet bez hejtu, 

Bezpieczeństwo w sieci; Uczymy się na błędach językowych. 

11. Zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych (10 spotkań, 114 

uczestników). 

12. Spektakl teatralny pt. „Wyprawa do Złotego Miasta” w 

wykonaniu Teatru Kokon z Krakowa (11 stycznia, 100 

uczestników. 

13. Zajęcia czytelnicze w przemyskim kole Polskiego Związku 

Niewidomych (16 spotkań). 

14. Spotkania Klubu Czytających Rodzin (3 spotkania, 75 

uczestników). 

15. Spotkania stowarzyszenia „Gry i Fantastyka” (3 spotkania, 

75  uczestników). 

16. Od 30 maja do 7 czerwca 2020 r. odbywał się XIX 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała 

Polska czyta dzieciom o zwierzętach”. Pracownicy biblioteki 

włączyli się do głośnego czytania online. Czytano klasykę, tj. 

Bajki Ignacego Krasickiego, którego imię nosi biblioteka, 

a  także utwory współczesnych pisarzy: wiersze ze zbioru 

Psierociniec, Agaty Widzowskiej oraz opowiadanie Wierusia  

Z tomu Mruk Renaty Piątkowskiej. Na finał przygotowano 

spektakl online w obsadzie złożonej z bibliotekarzy na podstawie 

Historii pewnego jajka Urszuli Kozłowskiej. Nagrania dostępne są 

na YouTube PBP. 

17. W czasie OTCD rekomendowano wydawnictwa dla dzieci, 

przygotowano recenzje, które zostały zamieszczone na stronie 

internetowej biblioteki. 

18. 15 sierpnia, w ramach obchodów 100 rocznicy Bitwy 

Warszawskiej, na placu przed biblioteką Przemyskie 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej zaprezentowało 

punkt werbunkowy i sanitarny z 1920 r., który w tym dniu 

odwiedziło 70 osób. 

19. Od stycznia 2020 r. przemyska biblioteka kontynuowała udział 

w kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „Mała książka – 

wielki człowiek”, w ramach którego najmłodsi czytelnicy 

urodzeni w latach 2014-2017 otrzymywali wyprawki 

czytelnicze. 

9 września odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, z tej 

okazji został nagrany film Performatywne czytanie fragmentów 
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„Balladyny” Juliusza Słowackiego przez bibliotekarzy i 

czytelników, który na kanale YouTube wyświetlono 415 razy. 

Doskonalenie zawodowe 

pracowników 

(udział w szkoleniach i 

warsztatach) 

 Szkolenia własne (3 szkolenia, 9 uczestników) 

 Szkolenia innych instytucji (25 szkoleń, 28 uczestników) 

 

 

Modernizacja lokali, 

zakup elementów 

wyposażenia i dekoracji 

 Odświeżenie wnętrza Filii nr 6 (prace malarskie, zakup 

dodatkowego wyposażenia), 

   Naprawa klimatyzacji w budynku głównym przy ul. Grodzkiej 

(wymiana agregatu), 

  Odświeżenie wnętrza Filii nr 5 (prace malarskie). 

Realizowane projekty i 

pozyskane dotacje 

Złożone wnioski o dofinansowanie – rozpatrzone pozytywnie: 

 

- II Festiwal Książki „Między pokoleniami” (program Promocja 

czytelnictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Instytut Książki) – 7310 zł; 

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (Program 

Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 43 000 zł; 

- Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (projekt 

Cyfrowe GOKI w podregionie przemyskim, Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa 2014-2020. Fundacja VCC) – 4 komputery 

5.2 Turystyka 

 

Przemyśl poprzez swoje walory historyczno-krajobrazowe predysponuje do roli 

głównego miejskiego ośrodka turystycznego na Podkarpaciu. Unikalne jest położenie Miasta 

(zarówno w sensie geopolitycznym, jak i krajobrazowym), stanowiące jego najważniejszy 

potencjał. Położenie na pograniczu różnych narodowości, kultur i religii, na rubieżach Unii 

Europejskiej, na styku Wschodu z Zachodem, na ważnych europejskich szlakach 

komunikacyjnych,  kształtowało bogatą historię Przemyśla. Jak również położenie 

na pograniczu wielkich krain geograficznych, na terenie Karpat Zachodnich, w otoczeniu 

pięknego zróżnicowanego krajobrazu, było, jest i będzie wyznacznikiem kierunków rozwoju 

turystyki, opartej o walory naturalne zintegrowane z walorami kulturowymi. Wiodące kierunki 

rozwoju turystyki: turystyka aktywna, miejska i kulturowa, religijno-pielgrzymkowa, 

edukacyjna dzieci i młodzieży, tranzytowo-przygraniczna. 

Realizacja zadań z zakresu turystyki: 

 

1. Koordynowanie i nadzorowanie pod względem merytorycznym i finansowym 

działalności Miejskiej Informacji Turystycznej   

 

Informacja turystyczna z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 stanowi ważny element promocji 

miasta Przemyśla wśród turystów i gości przyjeżdżających do Przemyśla. Działa przy wsparciu 

finansowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu. W wyniku certyfikacji przeprowadzonej 

przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną zostały przyznane 2 „*” na cztery 

możliwe wg Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.  

Zadanie zlecane jest głównie organizacjom i stowarzyszeniom turystycznym w trybie 

zamówień publicznych. W 2020 r. Miejska Informacja była prowadzona przez  Fundację 
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Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju Perła Galicji. W ramach Miejskiej Informacji Turystycznej  

dodatkowo został uruchomiony punkt na dworcu PKP w Przemyślu z uwagi na wzmożony ruch 

turystyczny i pasażerowy powstały w wyniku uruchomionych dodatkowych połączeń 

kolejowych krajowych i na Ukrainę. Punkt IT spełnia niezwykle ważną rolę, zarówno w sensie 

informacyjnym, jak i promocyjnym. Jest miejscem do którego trafia turysta, szukający 

konkretnych informacji bądź szczególnego rodzaju zachęty, rekomendacji do spędzenia 

wolnego czasu w Przemyślu, służy pomocą, informacją i doradztwem. Miejskie Centrum 

Informacji Turystycznej udziela podstawowych informacji dotyczących miasta Przemyśla, 

i wychodzi naprzeciw wszelkim potrzebom turystów. Polecane są miejsca znane i nieznane 

w Przemyślu i Powiatu Przemyskiego, udzielane są porady  turystom chcącym odwiedzić 

Ukrainę i odkryć ciekawe miejsca na szlakach Pogórza. Prowadzona jest sprzedaż map 

turystycznych, przewodników, albumów, pamiątek, jak również książek o tematyce 

regionalnej, kresowej i nie tylko. W ofercie znajduje się także szeroka gama pamiątek 

związanych z Przemyślem m.in., magnesy, koszulki, kubki, poduszki, kubki czy pamiątki 

forteczne. W ofercie znaleźć można  również  pamiątki związane z historią Przemyśla 

jak przemyskie dzwony i fajki wyrabiane przez lokalnych twórców. W Informacji jest dostępne 

stanowisko komputerowe dla turystów, którzy mogą bezpłatnie skorzystać z internetu 

oraz bezprzewodowej sieci wi-fi. Obiekt posiada rekomendację MPR - Miejsca Przyjaznego 

Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo (www.greenvelo.pl). 

 

2. Prowadzenie całorocznego punktu Informacji Turystycznej w Bramie Sanockiej Dolnej 

Zadanie zostało zlecone w trybie zamówień publicznych Przemyskiemu 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. W ramach umowy Stowarzyszenie 

obsługuje punkt IT oraz oprowadza wycieczki na trasie: od Bramy Sanockie Dolnej - Wzgórze 

Trzech Krzyży – Zniesienie. Ponadto w sezonie letnim organizowane są umundurowane patrole 

Szwejków przechadzające się ulicami miasta i rozdające ulotki o Przemyślu turystom i gościom 

odwiedzającym nasze miasto. Prowadzona jest również akcja „Zdobywca Twierdzy Przemyśl” 

dla tych, którzy odwiedzą forty Twierdzy Przemyśl. Otwarcie punktu Informacji Turystycznej 

jest wynikiem podpisania umowy partnerskiej z 11 sierpnia 2011 roku zawartej pomiędzy 

Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl a Gminą Miejską Przemyśl w ramach 

realizacji wspólnego projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy 

Przemyśl. W 2020 roku obiekt odwiedziło 1 670 turystów z kraju i zagranicy. Z uwagi 

na panującą pandemię koronowirusa i związane z tą  sytuacją liczne obostrzenia nastąpił 

drastyczny spadek odwiedzających. 

 

3. Organizacja i współorganizacja imprez turystyczno-krajoznawczych przy wsparciu 

finansowym Urzędu Miejskiego. 

 

Dofinansowanie i współorganizacja całorocznych lub krótkoterminowych 

przedsięwzięć popularyzujących krajoznawstwo, rajdów i wycieczek pieszych, rowerowych 

zachęcających do aktywnego wypoczynku, ukierunkowanych na edukację krajoznawczą, 

historyczną i przyrodniczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wykaz imprez organizowanych przy wsparciu Urzędu Miejskiego: 

 

http://www.greenvelo.pl/
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1) Akcja Stop Przewodnik Czeka obejmująca wycieczki tematyczne z przewodnikiem 

po najciekawszych zabytkach miasta w sezonie letnim (org. PTTK) 

2) „23. Pomnikowe Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl” (org. Przemyskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka) 

3) Ogólnopolski Rajd dr  M. Orłowicza” (org. PTTK) 

4) Projekt z Budżetu Obywatelskiego „Historia z linią 102” (org. Stowarzyszenie Linia 102) 

Rok 2020 z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami był 

trudny dla wielu organizacji i stowarzyszeń, co miało negatywny wpływ na ich działalność. 

Wiele inicjatyw lokalnych nie zostało zrealizowanych z uwagi na ograniczenia, m.in.  cykliczna 

impreza turystyczna pn. Miejskie Obchody Światowego Dnia Turystyki  organizowana 

przez Urząd Miejski przy współpracy z organizacjami turystycznymi od 2007 roku. Wiele 

wydarzeń i akcji promocyjnych, których inicjatorami były stowarzyszenia nie odbyło 

się lub zostały ograniczone w znacznym stopniu. 

 

4. Przygotowanie i prowadzenie imprezy wizerunkowej turystycznej 

 

„Miejskie Obchody Światowego Dnia Turystyki” – impreza odwołana w 2020 r.  

Od kilkunastu lat Urząd Miejski jest organizatorem „Miejskich Obchodów Światowego Dnia 

Turystyki” przy współpracy z organizacjami turystycznymi. Program imprezy adresowany 

do wszystkich, którzy w szczególny sposób propagują i dostrzegają turystykę w mieście. 

Podczas dwunastu edycji propagowane były największe atrakcje i bogactwa naszego miasta 

i okolic oraz kierunki rozwoju tej ważnej społecznie i gospodarczo dziedziny. Nieodłącznym 

elementem corocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki w Przemyślu jest wręczenie 

wyróżnień Zasłużonym w Turystyce przez Prezydenta Miasta Przemyśla. 

 

5. Prowadzenie badań i monitoringu turystycznego, w tym m.in. w zakresie ruchu 

turystycznego, gospodarki turystycznej oraz innych analiz i opracowań 

 

Opracowywanie sezonowych i całorocznych raportów z analizy ruchu turystycznego 

na podstawie danych z obiektów noclegowych, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, 

centrum informacji turystycznej oraz obiektów turystycznych. 

W 2020 roku Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętym kryzysem 

wynikającym z pandemii koronawirusa. Od wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. 

i wprowadzonego w związku z nim lockdownu branża turystyczna musiała zmierzyć 

się z niespotykanymi problemami. Ograniczona została m.in. działalność związana 

z prowadzeniem obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, atrakcji 

turystycznych, bazy sportowo- rekreacyjnej, biur podróży, odpraw w ruchu granicznym itp. 

Wprowadzone liczne ograniczenia przemieszczenia się osób spowodowały również znaczne 

obniżenie ruchu turystycznego w Przemyślu. Nastąpił znaczny spadek liczby turystów 

korzystających z noclegów. Z danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego 

w Rzeszowie  w 2020 roku z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej 

miejsc skorzystało 24 204, w tym 3 894 tys. turystów zagranicznych i 20 310 tys. krajowych. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba turystów ogółem była niższa o 51%. Natomiast 

udzielonych zostało 56 786 noclegów, w tym turystom zagranicznym 5 576 tys. i turystom 

krajowym 51 210 tys. Nastąpił spadek o 34 % w stosunku do roku ubiegłego.  

https://www.forbes.pl/biznes/problemy-branzy-turystycznej-w-2020-r-turystyka-biznesowa-stoi/p8w8l6z
https://www.forbes.pl/biznes/problemy-branzy-turystycznej-w-2020-r-turystyka-biznesowa-stoi/p8w8l6z
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Z danych uzyskanych z obiektów turystycznych i Miejskiej Informacji Turystycznej  

ruch turystyczny w 2020 roku wykazuje również duże spadki. W Miejskiej Informacji 

Turystycznej zlokalizowanej na dworcu PKP oraz przy ul. Grodzkiej 1 zarejestrowano ogółem 

13 000 turystów, co stanowi spadek o 67 % w stosunku do roku ubiegłego. Wśród 

odwiedzających nasze miasto w statystykach dominują  turyści indywidualni krajowi. 

Najwięcej osób przyjechało z  województwa podkarpackiego, dolnośląskiego, śląskiego, 

świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz pomorskiego. Wśród turystów 

zagranicznych zanotowano bardzo niskie wskaźniki odwiedzających  byli to głównie turyści 

z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii i Ukrainy, drastycznie zmalał ruch podróżnych 

z Ukrainy. Sytuacja w obiektach turystycznych jest podobna, wskaźniki spadkowe 

zanotowano: w Muzeum Archidiecezjalnym (-79%), Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej 

(-55%), na Zamku Kazimierzowskim (-33%), w Bramie Fortecznej Sanockiej Dolnej (-78%), 

w obiektach rekreacyjno-sportowych Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Stok 

Narciarski (-81%), tor saneczkowy (-20%),  wodny plac zabaw (-19%). Jedynym obiektem, 

który wygenerował wzrost w liczbie korzystających było przemyskie lodowisko (+35%).  

Spadki odnotowano również w Przemyskim Oddziale PTTK (-90%), na  Zamku w Krasiczynie 

(- 33%) oraz w Arboretum w Bolestraszycach (-31%). 

W roku 2020 granica zewnętrzna UE funkcjonowała w reżimie sanitarnym, czasowo 

zawieszono odprawy na przejściach granicznych oraz znacznie ograniczono kategorie osób 

mogące wjechać do Polski. Na granicy wewnętrznej - czasowo przywrócono kontrole 

graniczne. W minionym roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia odprawili 

łącznie 4,7 mln podróżnych, co stanowi 65 procentowy spadek w porównaniu do roku 

poprzedniego. Najwięcej osób przekroczyło granicę w Medyce (2 mln) oraz w Korczowej (1,7 

mln). Z kolei w Korczowej, ze względu na bezpośrednie połączenie z autostradą A4 

odprawiono największą liczbę pojazdów (ponad 600 tys.).  

W Medyce odnotowano 62-procentowy spadek ruchu, natomiast na przejściu kolejowym PKP 

w Przemyślu 81 procentowy w stosunku do roku poprzedniego. 

 

6. Współpraca z przedstawicielami samorządów, branży turystycznej, edukacji i innymi  

 

Włączenie organizacji i stowarzyszeń turystycznych, kulturalnych i społecznych 

do udziału w pracach zespołu ds. realizacji Programu Rozwoju Lokalnego. Podczas spotkań 

organizowanych przez Urząd Miejski były prowadzone liczne konsultacje i wywiady 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ich wkład merytoryczny, opinie miały 

znaczący wpływ na opracowanie projektów mających na celu poprawienie jakości życia 

w mieście. 

 

7. Udział w projektach i akcjach promujących ofertę turystyczną miasta 

 

 Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”  

Organizatorem akcji jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Przedsięwzięcie jest działaniem promocyjnym, mającym na celu przedłużenie sezonu 

turystycznego w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni w Polsce.  

W ramach akcji podmioty świadczące usługi turystyczne oferują zniżki na produkty i usługi 

turystyczne świadczone w ramach swojej działalności.  
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 Miejsce Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 

Rozpowszechnianie akcji wśród przemyskiej branży turystycznej o możliwościach zgłaszania. 

Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi 

noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. To pionierskie 

na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów 

rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze transparentnego naboru, 

prowadzonego w  oparciu o bardzo szczegółowy regulamin. 

 Udział Miasta w „IV Targach Wschodnich” w dniach 4-5 lutego 2020 r. w Centrum 

Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce. Targi o charakterze  wielobranżowym 

skierowane do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki: firm, regionów, 

organizacji i stowarzyszeń, zainteresowanych nawiązaniem nowych kontaktów 

handlowych lub poszerzeniem dotychczasowej współpracy z polskimi lub ukraińskimi 

firmami. 

 Wizyta dziennikarzy Magazynu Kolejowego RAIL AXED z Wiednia, której efektem 

był artykuł promujący miasto Przemyśl. 

 Promocja oferty turystycznej miasta w programie TVP 2 „Pytanie na śniadanie” 

w ramach ogólnopolskiej akcji  „Odpoczywaj w Polsce”. Cykl reportaży, 

przybliżających widzom TVP najatrakcyjniejsze miejsca w naszym kraju. Akcję 

zainicjowała Polska Organizacja Turystyczna (POT) przy w współpracy z Podkarpacką 

Regionalną Organizacją Turystyczną (PROT). 

 Wizyta uczestników Ogólnopolskiego Terenowego Seminarium Zieleń – Architektura - 

Krajobraz – Krajobraz 2020  

 Promocja filmu „Odkryj Przemyśl – turystyczne serce wschodu” przez Polską 

Organizację Turystyczną w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej 

 

8. Realizacja oznakowania turystycznego miasta  

Urząd Miejski prowadzi nadzór nad utrzymaniem, renowacją, wprowadzaniem nowych 

drogowskazów i tablic informacyjnych z dostosowaniem ich do zmieniającego się ruchu 

turystycznego. Na koniec 2020 roku na terenie miasta zlokalizowanych jest 6 tablic z mapą 

miasta Przemyśla oraz planem Twierdzy Przemyśl: Dworzec PKP, przystanek MZK 

ul. Jagiellońska, Rynek Starego Miasta, stacja dolna wyciągu narciarskiego, stacja górna 

wyciągu narciarskiego, parking przy wjeździe do Przemyśla ul. Krakowska. W ramach systemu 

oznakowania na terenie miasta funkcjonują drogowskazy zlokalizowane w 14 punktach miasta 

ułatwiając dotarcie turystom do najciekawszych obiektów turystycznych. Ogółem 

oznakowanych jest 23 obiektów turystycznych: Bunkier Linii Mołotowa,  Informacja 

Turystyczna,  Forteczna Brama Sanocka Dolna, Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum 

Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Dzwonów i Fajek, Muzeum Twierdzy Przemyśl, Park 

Miejski, Wyciąg narciarski, Cmentarze wojenne, Archikatedry rz.-kat. i gr.-kat., Kopiec 

Tatarski, Stare Miasto, Zamek, Muzea, Dworzec PKP i PKS, Biuro Obsługi Ruchu 

Turystycznego PTTK, Fort XI „Zniesienie”, Przemyskie Podziemia, Podziemia Archikatedry 

rz-kat., Schron z Okresu Zimnej Wojny,  Pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia.  

W 2020 r.  przeprowadzono prace renowacyjne w zakresie poprawy wyglądu tablicy z logo 

miasta zlokalizowanej przy ul. Węgierskiej oraz tablicy szlaku Green Velo przy Wyb. J. 

Piłsudskiego. 
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9. Prowadzenie ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których mogą 

być świadczone usługi hotelarskie 

 

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje ogółem 22 obiektów noclegowych, w tym: 

9 skategoryzowanych i 13 obiektów nieskategoryzowanych. Do grupy obiektów 

skategoryzowanych zalicza się: 8 hoteli: 5 hoteli ***, 2 hotele ** i 1 hotel * o łącznej liczbie 

miejsc noclegowych 589 oraz 1 Schronisko Młodzieżowe PTSM Matecznik kat. I. dysponujące 

50 miejscami noclegowymi.  

Do obiektów nieskategoryzowanych będących w ewidencji Urzędu Miejskiego zalicza 

się łącznie 13 obiektów noclegowych, w tym 1 obiekt stanowiący bazę dydaktyczno-

noclegową. Ogółem liczba miejsc w pokojach gościnnych wynosi 203.  

W Przemyślu najliczniejszą grupę obiektów noclegowych w zakresie liczby miejsc 

noclegowych stanowią hotele przemyskie, dominując również w statystykach korzystających 

i udzielonych noclegów. Łącznie miasto Przemyśl na koniec 2020 r. dysponuje 842 miejscami 

noclegowymi. 

 

Tabela 35. Obiekty świadczące usługi noclegowe. 

 

Tabela 36. Korzystający z noclegów w mieście za okres 2019-2020 (dane GUS). 

 

Rok 

Liczba 

obiektów 

ogółem 

Ilość 

miejsc 

ogółem 

Hotele 
Schroniska 

młodzieżowe 

Domy 

wycieczkowe 
Campingi 

Pokoje 

gościn

ne 

2019 22 813 8 1 - - 13 

2020 22 842 8 1 - - 13 

Lp.  2019 2020 

1.  korzystający z noclegów ogółem 50 028 24 204 

 W tym turyści zagraniczni 

W tym turyści krajowi 

13 021 

 

37 007 

3 894 

 

20 310 

2. Udzielone noclegi ogółem 86 623 56 786 

 W tym turyści zagraniczni 

W tym turyści krajowi 

17 419 

69 204 

5 576 

51 210 

3. Liczba miejsc noclegowych ogółem 

Wszystkie dane dotyczą turystycznych obiektów 

noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc 

noclegowych 

802 816 
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5.3 Promocja 

1. Organizacja imprez promujących produkty regionalne:  

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii wywołanym pandemią 

koronawirusa COVID-19, Prezydent Miasta Przemyśla podjął decyzję o odwołaniu wydarzeń 

rozrywkowo-promocyjnych w tym w szczególności: 

 Przemyski Jarmark Wielkanocny (3 – 5 kwietnia 2020 r.) – JARMARK 

ODWOŁANY! 

Głównym celem Jarmarku jest przybliżenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturowego 

związanego z Wielkanocą, a także promocja podkarpackich produktów regionalnych, 

tradycyjnych i ekologicznych. 

 „XV Święto Fajki” (28 czerwca 2020 r.) – IMPREZA ODWOŁANA! 

„Święto Fajki” to impreza wizerunkowa promująca tradycyjne przemyskie rzemiosło. 

Przemyska fajka stała się naszym regionalnym produktem i podobnie jak Forty Twierdzy 

Przemyśl czy tradycje ludwisarskie jest naszym atutem i znakiem rozpoznawczym miasta 

w kraju i za granicą. Wydarzenie to na dobre wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych 

na Podkarpaciu. Głównym celem jest promocja Przemyśla, jako stolicy polskiej fajki, a tym 

samym upowszechnianie przemyskiego rękodzieła artystycznego o przeszło 150-letniej 

nieprzerwanej działalności. Organizatorem „Święta Fajki” jest Urząd Miejski w Przemyślu 

a współorganizatorem Przemyski Klub Fajki.  Rokrocznie w organizację imprezę 

zaangażowani są: Producenci Fajek m. in.: Henryk i Mateusz Worobiec, Bartłomiej 

Antoniewski, Ryszard Filar, Celina i Tadeusz Polińscy, Marek Parol, Mr Bróg-Zbigniew 

Bednarczyk, B&B Artur Bednarczyk & Mariusz Bednarczyk, Przedstawiciele Klubów Fajki 

z całej Polski i Europy oraz pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Muzeum 

Fajek i Dzwonów.   

 Przemyski Jarmark Bożonarodzeniowy (17-20 grudnia 2020 r.)  

Mimo panujących obostrzeń, związanych ze stanem epidemii, zdecydowaliśmy 

się na organizację – jedynego w swoim rodzaju Jarmarku Bożonarodzeniowego.  

W dwóch formach: tradycyjnej, czyli z kramami w Rynku i wirtualnej, czyli na specjalnie 

uruchomionej z tej okazji stronie internetowej www.jarmark.przemysl.eu. 

Głównym celem Jarmarku jest kultywowanie tradycji i dzielenie się atmosferą Świąt Bożego 

Narodzenia, jak również stworzenie możliwości wystawienniczo - handlowych w atrakcyjnym 

miejscu oraz pięknej scenerii dla wytwórców regionalnych wyrobów artystycznych, kuchni 

regionalnej, produktów spożywczych oraz lokalnych organizacji. 

2. Organizacja bądź współorganizacja imprez wizerunkowych:  

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii wywołanym pandemią 

koronawirusa COVID-19, Rząd odwołał wszystkie imprezy  masowe w 2020 roku. 

 “Festiwal rowerowy Bike Town Przemyśl“ (15-16.08.2020 r.) – IMPREZA 

ODWOŁANA! 
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Impreza wizerunkowa promująca Przemyśl i region jako Rowerową Stolicę Polski. Bike Town 

Przemyśl to największa i najbardziej widowiskowa impreza rowerowa w Polsce! rozgrywana 

w  samym centrum zabytkowego miasta. Organizatorem „Festiwalu rowerowego Bike Town 

Przemyśl” jest Fundacja AZYMUT a współorganizatorem Urząd Miejski w Przemyślu. 

3. Promocja miasta poprzez wydawnictwa i materiały promocyjne. 

Obejmuje opracowanie, druk i dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, które 

przeznaczone są dla turystów oraz mieszkańców miasta. Wydawnictwa wydawane są w wersji 

językowej polskiej, angielskiej i niemieckiej. 

4. Promocja miasta w sferze online  – wspólna akcja promocyjna z miastami Olsztyn, 

Kielce, Białystok, Zamość. 

5. Zintegrowany system informacji turystycznej miasta Przemyśla: portal 

turystyczny www.visit.przemysl.pl, aplikacja mobilna „Przemyśl mobilny”. Aktualizacja 

i przebudowa strony do najnowszych systemów Android i iOS, rozbudowa o dwa dodatkowe 

języki. 

6. Audio guide zwiedzanie 20 obiektów (Zniesienie, Zamek Kazimierzowski, Park 

Zamkowy, Archikatedra rzymskokatolicka, Podziemia archikatedry rzymskokatolickiej, 

Muzeum Archidiecezjalne, Archikatedra  greckokatolicka, Kościół i klasztor karmelitów, 

Kościół i klasztor karmelitanek,  Mury miejskie, Rynek Starego Miasta, Ławeczka Józefa 

Szwejka w Przemyślu, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Twierdzy Przemyśl, 

Kościół franciszkanów, Muzeum Dzwonów i Fajek, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,  

Kościół reformatów, Dworzec kolejowy, Linia Mołotowa) z aplikacją mobilną na telefonie. 

7. Promocja miasta podczas targów, konferencji – stoisko promocyjne miasta: 

 XIII Forum Europa-Ukraina – 4-5 lutego 2020 r. Rzeszów , G2A Arena Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce   

 Podkarpackie Virtual Expo 2020 – 6-7 października 2020 r. w godz. 10.00-16.00 

8. Reklama miasta w mediach regionalnych i ogólnopolskich 

 Promocja miasta „ Rodzinne Aktywne Lato z Radiem ZET” (15-16 sierpnia 2020 

r.)- 5 wejść i relacji na żywo od 9.00-15.00  Promocja miasta, jako miejsca, które 

napędza aktywny styl życia, w którym można uprawiać wiele dyscyplin sportu. Park 

sportowo-rekreacyjny w tym kolej krzesełkowa, tor saneczkowy, wodny plac, kilometry 

ścieżek rowerowych – to wszystko w Przemyślu i okolicach.   

9. Reklama zewnętrzna na bilbordach przy drogach dojazdowych do miasta, na lotnisku 

w Jasionce 

 

5.4 Kultura fizyczna i sport  

 

1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

 

Gmina Miejska Przemyśl realizowała ww. zadania poprzez następujące działania: 

1. Udzielanie dotacji dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej. W ramach zadania udzielono 

19 dotacji celowych dot. podnoszenia sportowego poziomu klubów sportowych, wspierania 

http://www.visit.przemysl.pl/
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ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji 

i utrzymaniu klubowej bazy sportowej,  w kwocie 179 499 zł. 

2. Udzielanie w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, tzw. małej dotacji 

dla stowarzyszeń na organizację imprez sportowych. W ramach zadania udzielono 4 dotacje 

dot. upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, 

w kwocie 13 699 zł. 

3. Udostępnianie obiektów sportowych będących w zarządzie POSiR (basen, hala sportowa) 

przemyskim szkołom publicznym, które przeprowadzały na ww. obiektach zajęcia wychowania 

fizycznego. Kwota zadania: 48 020 zł 

4. Przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe w 2020 r. w kwocie 10 000 zł. Na wnioski 

złożone przez kluby sportowe Prezydent Miasta Przemyśla przyznał nagrody zawodniczkom 

i zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: 

- lekkoatletyka - pchnięcie kulą i rzut dyskiem, biegi płaskie i przełajowe oraz przez płotki, 

skok wzwyż i w dal; tenis stołowy - kategoria żaków i młodzików; karate  KYOKUSHIN - 

juniorzy i juniorzy młodsi; koszykówka chłopców - młodzik U – 14; koszykówka dziewcząt - 

finał Mistrzostw Polski w kat. 3 x 3; piłka ręczna chłopców – juniorzy; piłka nożna - junior 

młodszy; narciarstwo biegowe, biathlon - sport osób niepełnosprawnych; pływanie, badminton, 

kolarstwo, bocce – sport osób niepełnosprawnych Olimpiady Specjalne. 

5. Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół na terenie Miasta Przemyśla, w ramach 

programu prowadzonego przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

w Rzeszowie, zgodnie z kalendarzem Szkolnych Imprez Sportowych na rok szkolny 2019/2020 

oraz 2020/2021. Zadanie zrealizowano w kwocie: 15 121 zł. 

6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta Przemyśla, 

w tym zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez, pokrycie kosztów 

wyjazdów na zawody sportowe, - dofinansowanie w kwocie 12 985 zł. 

7. Zakup sprzętu wspinaczkowego w ramach Budżetu Obywatelskiego, w kwocie 2 803 zł. 

8. Zawieranie porozumień z Polskimi Związkami Sportowymi, w kwestii działania 

w Przemyślu młodzieżowych ośrodków szkoleniowych. 

W 2020 r. na terenie miasta działały następujące ośrodki szkoleniowe, w ramach podpisanych 

porozumień z:  

Polskim Związkiem Koszykówki - Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki, 

Polskim Związkiem Piłki Ręcznej - Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej, 

Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki - „Lekkoatletyka dla każdego”, 

Polskim Związkiem Piłki Siatkowej - Szkolny Ośrodek Siatkówki. 

9. Udział w programie Szkolny Klub Sportowy, prowadzonym przez PWSZS w Rzeszowie, 

w którym uczestniczyło 14 szkół, prowadzonych przez Miasto Przemyśl. Do programu zostało 

zgłoszonych ponad 500 uczniów, którzy nie brali udziału w zajęciach sportowych 

prowadzonych w klubach sportowych.  

 

2. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej 

Przemyśl działającą w formie zakładu budżetowego. 

Celem działalności POSiR jest  realizacja  zadań Gminy  Miejskiej Przemyśl z zakresu kultury 

fizycznej i turystyki oraz rekreacji, tworzenie  warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży, 

w tym sportu amatorskiego, wspomaganie sportu kwalifikowanego, organizowanie 
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i wspomaganie turystyki i wypoczynku, administrowanie i zarządzanie przekazanymi POSiR 

obiektami i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi. 

Do ośrodka należą następujące obiekty: 

1) Kryta pływalnia, 

2) Kompleks sportowy położony przy ul. 22 Stycznia w Przemyślu (stadion sportowy), 

3) Hala sportowa przy ul. Mickiewicza 30, 

4) Park sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą stok narciarski i tor saneczkowy, 

5) Sztuczne lodowisko przy ul. Sanockiej, 

6) Wodny plac zabaw. 

POSiR otrzymuje dotację przedmiotową na  działalność obiektów sportowych na terenie miasta 

Przemyśla od Gminy Miejskiej Przemyśl w wysokości nie wyższej niż 50 % wydatków 

stanowiących koszty działalności zakładu. W 2020 r.  kwota ta została ustalona w wysokości 

3 490 000 zł, jednakże ze względu na COVID-19 dotacja została zwiększona o 462 757 zł, 

do kwoty 3 952 757 zł. 

Ponadto Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotacje celowe na realizacje 

następujących inwestycji: 

- zakup ratraka w kwocie 145 572,57 zł, 

- zakup agregatu i orurowania lodowiska mobilnego w kwocie 468 384 zł. 

 

3. Rada Sportu 

W Gminie Miejskiej Przemyśl funkcjonuje Rada Sportu, powołana Zarządzeniem 

Nr 366/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 września 2015 r., w sprawie powołania 

Rady Sportu, ustalenia jej składu oraz regulaminu działania, zmienionym Zarządzeniem 

Nr 5/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.  

Rada Sportu jest organem opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Przemyśla w zakresie zadań 

związanych z kulturą fizyczną. 

 

4. Uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane 

w  ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla realizujące zadania 

z zakresu sportu i rekreacji. 

Gmina Miejska Przemyśl prowadzi rejestr uczniowskich klubów sportowych 

i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz sprawuje 

nadzór nad ich działalnością. 

 

Tabela 37. Podmioty ujęte w rejestrze uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń 

kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej w 2020 r. 

L.p. Nazwa stowarzyszenia, klubu Adres 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście”  przy SP Nr 1 ul. H.  Sienkiewicza 3 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” przy SP Nr 4 ul. Św. Jana 10 

3. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 6 ul. B. Spiechowicza 1 

4. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 14 ul. M. Borelowskiego 12 

5. Uczniowski Klub Sportowy „15”przy SP Nr 15 ul. W. Pola 5 

6. Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy ZSzOI nr 16 ul. Grunwaldzka 81 

7. Uczniowski Klub Sportowy „ORLĘTA” przy SP nr 14 ul. M. Borelowskiego 12 

8.  Uczniowski  Klub Sportowy   „BASKET 15” przy SP nr 

15 

ul. W. Pola 5 
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9. Uczniowski Klub Sportowy „Jordan” przy SP nr 5 ul. W. Łukasińskiego 7 

10.  Uczniowski Klub Sportowy „TEMPO 5” przy SP nr 4 ul. Św. Jana 10 

11. Uczniowski Klub Sportowy „Słowak” przy I LO ul. J. Słowackiego 21 

12. Uczniowski Klub Sportowy „Morawa” przy II LO ul. B-pa J. Glazera 44 

13. Uczniowski Klub Sportowy „Elektronik”  ul. J. Kilińskiego 10 

14.  Uczniowski Klub Sportowy „Sianowa Czajka”  ZSO Nr II ul. F. Smolki 10 

15. Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” przy ZSMiD  ul. A. Dworskiego 99 

16. U K S Niesłyszących „Niedźwiadek” przy SOSW Nr 2 ul. St. Czarnieckiego 27 

17. Uczniowski Klub Sportowy "GUTEK"  ul. Św. Jana 3 

18. Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator" przy SOSW Nr 1 ul. M. Kopernika 14 

19. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki 

” 

ul. M. Borelowskiego 12 

20. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AZYMUT” ul. B-pa J. Glazera 44 

21. Uczniowski Klub Sportowy „ELEKTROMECHANIK” ul. A. Dworskiego 100 

22. Uczniowski Klub Sportowy „Gim – Team” ul. J. Słowackiego 21 

23. Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Piątka” ul. Konarskiego 7 

24. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”  ul. A. Dworskiego 98 

25. Uczniowski Klub Sportowy „Szesnastka” ul. Grunwaldzka 81 

26.  Uczniowski Klub Sportowy „Kamon” ul. 3 Maja 38 

27. Uczniowski Klub Sportowy „Narciarnia” ul. L. Pasteura 2 

 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej nie prowadzące 

działalności gospodarczej: 

 

1.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy ul. A. Dworskiego 24 

2. Stowarzyszenie Karate „SAIHA” KYOKUSHINKAI-IFK ul. Lwowska 32f/9 

3. Przemyski Klub SHORIN - RYU Karate ul. Rodzinna 27 

4. Przemyska Reprezentacja Maratończyków ul. 3 Maja 71/2 

5. Młodzieżowy Klub Sportowy "Niedźwiadek" ul. A. Dworskiego 94/3 

6. Przemyska Szkółka Bokserska „Niedźwiadki” ul. A. Mickiewicza 30 

7. Stowarzyszenie Sportowe „KINSEN” ul. St. Augusta 20a/12 

8. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KAZANÓW” ul. Opalińskiego 15/24 

9. Klub Sportowy „Góral Winna Góra” ul. Mireckiego 5 

10. Przemyski Klub Walki Wręcz JIUJUTSU ul. St. Augusta 18A/13 

11. Przemyskie Towarzystwo Narciarskie ul. A. Dworskiego 19/3 

12. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Łukasiński” ul. Sierakowskiego 10/2 

13. Klub Futbolu Amerykańskiego Przemyśl Bears ul. M. Borelowskiego 17/44 

14. Przemyskie Stowarzyszenie Kolarskie „PSK Olimpionik” Brylińce 21 

15. Przemyski Klub Biegacza ul. Reymonta 3a/22 

16. Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Róża Wiatrów” ul. Puszkina 8/1 

17. Klub Sportowy „Mamuśki z Orlika” ul. A. Dworskiego 98 

18. Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy Badminton 

Przemyśl 

ul. Wysockiego 24/17 

19. Klub Narciarski Przemyśl SKI ul. Grunwaldzka 110 

20. Stowarzyszenie Kibiców Polonii Przemyśl, Przemyskie 

Bractwo w Przemyślu 

ul. Sanocka 8 

21. UKS SMS Przemyśl ul. Tarniowa 8 

22. Klub Sportowy „Skazani na Street Workut” ul. St. Czarneckiego 1/6 
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5. Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność 

sportową i rekreacyjną na terenie miasta Przemyśla ( zarejestrowane w KRS, lub jako 

stowarzyszenia zwykłe ). 

 

Tabela 38. Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność 

sportową i rekreacyjną w 2020 r. 

Lp. Nazwa stowarzyszenia, klubu Adres 

1. Stowarzyszenie  „Czuwaj Wiaro!” ul. 22 Stycznia 6 

2. Miejski Klub Sportowy „Polonia” ul. Sanocka 8 

3. Auto Sport Klub         ul. Rzeczna 10/121 

4. Automobilklub  ul. 3 Maja 83 

5. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nurt” ul. A. Mickiewicza 28 

6. Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i 

Słabowidzących "Podkarpacie" 

ul. St. Batorego 22 

7. Stow. Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 

„Orlęta” 

ul. Św. Jana 3 

8. Sportowo Kulturalny Klub Szachowy ul. Św. Józefa 6 

9. Przemyski Klub Karate „KYOKUSHIN” ul. Sanocka 67a 

10. Przemyski Klub Karate Tradycyjnego ul. Lwowska 32c/19 

11. Przemyski Klub OYAMA Karate ul. Kosynierów 6/19 

12. Przemyski Klub Karate SHOTOKAN Żurawica 156 

13. Przemyski Klub JU-JUTSU ul. Rokitniańska 1 

14. Przemyski Klub Żeglarski „Norka” ul. J. Lelewela 13/6 

15. Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub „SAN”  

16. Stowarzyszenie Żeglarskie ”Wodnik” w Przemyślu Plac Św. Floriana 1 

17.  Gwiazdy Przemyśla ul. Bielskiego 

18. Przemyskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Saling” ul. Nestora 2 

19. Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski ul. Sanocka 47 

20. Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Ogniwo” w Przemyślu 

ul. 22 Stycznia 20 

21. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju ul. J. Słowackiego 40 

22.   Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ul. Żołnierzy I AWP 5/37 

23. Przemyskie Towarzystwo Cyklistów ul. J. Piłsudskiego 23/6 

24. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

ul. T. Terleckiego 6 

25. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. F. Chopina 15 A 

26. Przemyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Klub 

Twierdza” 

ul. Skośna 1 

27. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Przemyśl Plac Dominikański 3 

28. Przemyska Grupa Paralotniowa „Latam bo chcę” ul. Wyb. J.P. II 80/115 

29. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki 

„Basket Go” 

ul. Paderewskiego 10/4 

30. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Przemyśl” ul. 22 Stycznia 6 

31. Przemyski Klub Szaradzistów „ Przemek” ul. Konarskiego 9 

32. Fundacja   „Azymut”  ul. 3 Maja 30/7 

33. Region Bieszczadzki PGW Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji IPA 

ul. A. Mickiewicza 32 

34. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej ul. Wyb. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 4 
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35. Stowarzyszenie na rzecz Bezpiecznego Pobytu Twojego 

Dziecka nad Wodą „Orka” 

ul. Herburtów 76  

36. Klub Sportowy „Spartan” ul. Aleja Żołnierzy 

Wyklętych 536 

37. Stowarzyszenie „Żyj zdrowo na sportowo” ul. Gościnna 2A 

38. Podkarpacki Związek Unihokeja w Przemyślu ul. K. Lubomirskich 6 

39. Stowarzyszenie Sportowe Zasanie ul. Brudzewskiego 13/47 

 

6. Osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym  

Za zajęcie  wysokich miejsc w rozgrywkach w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, 

Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zostały 

sklasyfikowane następujące kluby: 

- UKS "Tempo 5" Przemyśl - 69 punktów,  

- UKS "Aktywna Piątka" Przemyśl - 29 punktów, 

- UKS "Basket 15" Przemyśl - 22 punkty,  

- UKS "Basket Go" Przemyśl - 10 punktów, 

- MUKS "Niedźwiadki" Przemyśl - 10 punktów, 

- UKS "Piętnastka" Przemyśl - 8 punktów. 

 

Zawodniczki i zawodnicy z przemyskich klubów największe osiągnięcia w 2020 r. zanotowali 

w następujących dyscyplinach sportowych: 

- lekkoatletyka - pchnięcie kulą i rzut dyskiem, biegi płaskie i przełajowe oraz przez płotki, 

skok wzwyż i w dal, 

- tenis stołowy - kategoria żaków i młodzików, 

- karate  KYOKUSHIN - juniorzy i juniorzy młodsi, 

- koszykówka chłopców - młodzik U – 14, 

- koszykówka dziewcząt - finał Mistrzostw Polski w kat. 3 x 3, 

- piłka ręczna chłopców – juniorzy, 

- piłka nożna - junior młodszy, 

- narciarstwo biegowe, biathlon – sport osób niepełnosprawnych, 

- pływanie, badminton, kolarstwo, bocce – sport osób niepełnosprawnych Olimpiady Specjalne 

- siatkówka dziewcząt. 
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ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, 

PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

 

Głównym celem polityk publicznych jest poprawa jakości życia mieszkańców 

i mieszkanek danej społeczności.  

Polityki publiczne są realizowane na podstawie oraz w ramach dokumentów 

strategicznych i operacyjnych. Priorytetowe cele i kierunki działania przyjęte w strategiach 

są podstawą do sformułowania konkretnych działań zapisanych w dokumentach 

programowych. 

Przygotowanie dokumentów i realizację ich założeń należy traktować jak powtarzający 

się cykl, podzielony na poszczególne etapy wynikające jeden z drugiego.  

Diagnoza rozpoczynająca cykl wymaga szczegółowej analizy wszystkich grup, 

po to by móc zaplanować odpowiednie działania.  

Realizacja konkretnych działań natomiast wymaga monitorowania postępów 

i dopasowania oferowanego wsparcia do potrzeb, a czasem wprowadzania aktualizacji 

i modyfikacji.  

 

6.1 Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024 

  

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024 uchwalona została przez Radę 

Miejską w Przemyślu Uchwałą Nr 27/2014 z dnia 6 marca 2014 r. 

Dokument został opracowany w oparciu o wyniki spotkań warsztatowych Zespołu 

Zadaniowego do opracowania aktualizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla, do którego 

zostało zaproszonych ponad 100 osób reprezentujących partnerów społeczno - gospodarczych. 

Prace trwały od lipca do listopada 2013 roku. 

Opracowanie dokumentu realizowane było w 3 podzespołach tematycznych: 

Podzespół I do spraw społecznych, 

Podzespół II do spraw zasobów i potencjałów Miasta, 

Podzespół III do spraw gospodarczych i promocji Miasta. 

 

W Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024 określono 7 celów 

strategicznych, podzielonych na 3 obszary strategiczne: 

Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. 

Obszar: Potencjały i zasoby Miasta 

2. Dobrze rozwinięta infrastruktura Miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój. 

3. Zrównoważony ład przestrzenny. 

4. Czyste środowisko. 

5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego. 

6. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 
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Obszar: Gospodarka i promocja Miasta 

7. Wzrost potencjału gospodarczego Miasta. 

W ramach celów strategicznych wypracowano 39 celów operacyjnych tj.:  

Cel strategiczny: 1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. 

Cel operacyjny: 1.1 Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców;  

     1.2 Poprawa bezpieczeństwa w mieście;  

   1.3 Poprawa dostępu do usług w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, 

starszych, wykluczonych społecznie oraz będących w potrzebie;  

   1.4 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i podnoszenie jakości usług 

medycznych zakładów opieki zdrowotnej;  

   1.5 Lepsze warunki rozwoju fizycznego; intelektualnego i emocjonalnego 

mieszkańców;  

   1.6 Wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży;  

   1.7 Budowa społeczeństwa informacyjnego;  

   1.8 Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu.  

Cel strategiczny: 2. Dobrze rozwinięta infrastruktura Miasta umożliwiająca 

zrównoważony rozwój. 

Cel operacyjny: 2.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta;  

   2.2 Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa stanu technicznego 

i warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych;  

   2.3 Rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna;  

   2.4 Rozwinięta infrastruktura oświaty i kultury oraz pomocy społecznej; 

   2.5 Zrewitalizowane obszary zdegradowane (m.in. powojskowe, 

poprzemysłowe, pokolejowe);  

   2.6 Nowoczesny system świadczenia e-usług w Urzędzie Miejskim 

i jednostkach podległych.  

Cel strategiczny: 3. Zrównoważony ład przestrzenny. 

Cel operacyjny: 3.1 Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej;  

                           3.2 Poprawa estetyki Miasta;  

                           3.3 Zachowany krajobraz kulturowy Miasta;  

                           3.4 Rozwój obszaru miejskiego.  

Cel strategiczny: 4. Czyste środowisko. 

Cel operacyjny: 4.1 Uporządkowana gospodarka ciepłownicza na terenie Miasta; 

                           4.2 Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa; 

                           4.3 Pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej; 

                           4.4 Uporządkowana gospodarka odpadami; 

                           4.5 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców; 

                           4.6 Zachowane tereny zielone i cenne elementy środowiska. 

Cel strategiczny: 5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego. 

Cel operacyjny: 5.1 Poprawa stanu technicznego zabytków; 

                           5.2 Promowanie wielokulturowego dziedzictwa Miasta oraz pełniejsze 

wykorzystanie jego potencjału; 

                           5.3 Podtrzymywanie tradycji rzemiosła i rękodzieła artystycznego. 

Cel strategiczny: 6. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

Cel operacyjny: 6.1 Ograniczone niekorzystne zjawiska demograficzne – depopulacja Miasta; 
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                           6.2 Szeroki dostęp do edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku 

pracy; 

                           6.3 Wzrost aktywności obywatelskiej. 

Cel strategiczny: 7. Wzrost potencjału gospodarczego Miasta. 

Cel operacyjny: 7.1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP i dużych 

przedsiębiorstw; 

                           7.2 Wzrost współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami 

otoczenia biznesu;   

                           7.3 Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych; 

                           7.4 Wsparcie lokalnego rzemiosła i rękodzieła; 

                           7.5 Wzrost aktywności mieszkańców na rzecz samozatrudnienia; 

                           7.6 Zwiększony poziom inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki 

dla Miasta; 

                           7.7  Pozytywny wizerunek Przemyśla jako atrakcyjnego ośrodka 

gospodarczego;  

                           7.8 Wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla;  

                           7.9 Wykreowana marka Miasta. 

 

Do tych celów operacyjnych przyporządkowano zadania realizacyjne. Zarządzeniem 

Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 stycznia 2015 r. został powołany Zespół 

Realizacyjny Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024.  

Do każdego z celów operacyjnych i zadań realizacyjnych zostały przyporządkowane wskaźniki 

dla systemu monitorowania rozwoju Miasta.  

Do każdego z celów operacyjnych zostały przypisane odpowiednie jednostki organizacyjne 

Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za realizację i monitorowanie poszczególnych celów 

operacyjnych i zadań realizacyjnych. Każdy z celów ma wskazaną wiodącą komórkę 

organizacyjną zwaną „Koordynatorem”.  

Co roku do Koordynatorów wysyłane są karty monitorowania wskaźników realizacji 

Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024. Koordynator przesyła Kartę 

do Realizatorów poszczególnych zadań realizacyjnych dla uzyskania wartości wskaźników 

osiągniętych na koniec danego roku.  

Koordynator po otrzymaniu od Realizatorów informacji zwrotnych, weryfikuje 

je i redaguje ostateczną wersję wypełnionej Karty, a po podpisaniu przekazuje do Wydziału 

Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. 

Następnie monitoring jako „Informacja o postępie rzeczowym realizacji celów i zadań 

Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024” przedstawiany jest Przewodniczącemu 

Zespołu (Prezydentowi Miasta Przemyśla) do akceptacji. 

Zaakceptowana przez Prezydenta Miasta „Informacja o postępie rzeczowym realizacji 

celów i  zadań Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024” przedkładana jest przez 

Przewodniczącego Zespołu Realizacyjnego Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-

2024 Radzie Miejskiej w Przemyślu. 

Dokument pn.: „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024” dostępny 

jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 października 2019 

r. został zaktualizowanych Zespół Realizacyjny Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 

2014 – 2024.  

W dniu 30 grudnia 2020 r. Zespół Realizacyjny Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla 

na lata 2014-2024 zakończył głosowanie i przyjął dokument pn.: „Informacja o postępie 

rzeczowym realizacji celów i zadań Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024” wg 

stanu na koniec 2019 r.  

Zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Przemyśla dokument pn. ”Informacji 

o postępie rzeczowym realizacji celów i zadań Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 

2014-2024 wg stanu na koniec 2019 r.” został przedłożony Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Przemyślu w dniu 18 stycznia 2021 r. 

6.2 Ład przestrzenny 

6.2.1  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla 

 

Dla obszaru miasta Przemyśla pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego sporządzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 5/96 z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

studium. Po trwających cztery lata pracach planistycznych przekazano projekt Radzie Miejskiej 

w Przemyślu, która przyjęła dokument Uchwałą nr 82/2000 z dnia 28 czerwca 2000r.  

W 2003 r. dokonano oceny aktualności, w której stwierdzono konieczność 

wprowadzenia zmian i opracowania studium w granicach administracyjnych miasta tj. zmiana 

studium w całości. Wyniki oceny przekazano Radzie Miejskiej w Przemyślu, która podjęła 

stosowną Uchwałę Nr 127/2003 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny aktualności 

studium. 

Uchwałą Nr 128/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 października 2003 r. 

przystąpiono do opracowania nowego studium dla miasta Przemyśla. Wypełniając przepisy 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzono 

projekt studium, który przedstawiono Radzie Miejskiej, która uchwałą Nr 26/2006 z dnia 

23 lutego 2006 r. uchwaliła studium Miasta Przemyśla. 

Dokonując w kolejnej kadencji Rady Miejskiej oceny aktualności studium stwierdzono 

konieczność wprowadzenia zmian i opracowania studium w nowych granicach 

administracyjnych miasta z powodu zmian legislacyjnych oraz uwarunkowań społecznych, 

środowiskowych i gospodarczych, a w szczególności: 

 w zakresie  infrastruktury społecznej i gospodarczej nieaktualne stały się wszelkie dane 

demograficzne i statystyczne, 

 poszerzenie granic miasta Przemyśla spowodowało nieaktualność studium w zakresie 

określenia spójnej polityki przestrzennej w mieście i obszarach przyłączonych, 

 uaktualnienia wymaga układ drogowy miasta, jako całości ze szczególnym 

uwzględnieniem „obwodowego” układu komunikacyjnego w mieście mającego na celu 

między innymi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza ścisłe centrum miasta, 

 aktualizacji wymaga  zakres przyjętych obszarów i zasad ochrony środowiska i jego 

zasobów. 
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Biorąc pod uwagę znaczny stopień nieaktualności studium przystąpiono do opracowania 

kolejnego studium dla miasta Przemyśla zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu 

Nr 13/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.  

Po trwających pracach planistycznych związanych z ciągłymi zmianami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowano projekt obejmujący: 

 uwarunkowania, w których zawarto szczegółowe analizy stanu istniejącego w zakresie:  

a) uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania 

terenu, 

b) uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska i przyrody, 

c) uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego, 

d) uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin 

oraz zasobów wód podziemnych, 

e) uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych zagrożeń 

geologicznych, 

f) uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców,  w tym ochrony 

ich zdrowia oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy, 

g) uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

h) uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych 

na podstawie przepisów odrębnych, 

i) uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji, 

j) stan systemów infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki 

wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

k) uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów, 

wyniki analiz przedstawiono na 84 załącznikach graficznych oraz 66 załącznikach 

tabelarycznych. 
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Mapa wynikowa Uwarunkowań – załącznik Nr 1 

 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego, w których zawarto: 

a) cele strategiczne rozwoju, 

b) określono pożądany status miasta w kraju i regionie, 

c) kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta, 

d) obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

i uzdrowisk, 

e) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego, 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

f) kierunki rozwoju infrastruktury społecznej, 

g) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,  

h) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

i) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, 

j) obszary narażone na niebezpieczeństwo  powodzi i osuwanie się mas ziemnych, 

k) obszary wyłączone spod zabudowy i z ograniczeniami w zabudowie, 

l) kierunki rozwoju systemu transportowego miasta, 

m) kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 

n) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, 

o) wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, 

w tym wykonano 45 załączników graficznych. 
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Mapa Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta – załącznik graf nr 2 

 
 

 

 

 

Mapa Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów – załącznik graf nr 3 
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Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r. uchwalono 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Przemyśla, które w chwili obecnej jest opracowaniem obowiązującym, 

jest dokumentem spełniającym wymagane obecnie formalne wymogi ustawowe 

zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz wynikające z przepisów odrębnych. 

2. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków dotyczących zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. 

3. Nie podejmowano działań dotyczących sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. 

6.2.2  Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 

 

Ostatnią ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Przemyśla przyjęto Uchwałą Nr 95/2010 z dnia 24 maja 2010 r. ocena 

ta dotyczyła studium poprzednio obowiązującego tj. przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 26/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.  

W ocenie przedstawionej Radzie uznano, że studium jest nieaktualne w pewnych 

zakresach, wobec czego należy dokonać jego zmiany w pełnym zakresie obejmując granicami 

zmiany całe miasta w jego granicach administracyjnych. 

Na ocenę aktualności miało wpływ: 

1) zwiększenie powierzchni miasta od 1 stycznia 2010 r. z 4388 ha do 4618 ha; 

2) zmiany związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wiążących się z europejskimi 

wymogami w zakresie ochrony środowiska, utworzeniem sieci Natura 2000 na terenie 

miasta Przemyśla; 

3) pojawienie się nowych form ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

wraz z włączeniem obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki w granice miasta: Parku 

Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, Stanowiska dokumentacyjnego olistolit jurajski, nowych terenów leśnych;  

4) wejście w życie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

5) nieaktualność zapisów w Studium, gdzie wyznaczono tereny gleb chronionych, 

które wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze w wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657); 

6) wejście w życie 18 marca 2010 r. zmiany ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 474) 

dotyczącej obowiązku stworzenia gminnej ewidencji zabytków, Gminnego Programu 

Opieki nad  zabytkami i w związku z tym znaczącego zwiększenia zakresu ochrony 

zabytków. 
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Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r. uchwalono 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Przemyśla, które w chwili obecnej jest opracowaniem obowiązującym, jest dokumentem 

spełniającym wymagane obecnie formalne wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 293 t.j.) oraz wynikające z przepisów odrębnych.  

2. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań dotyczących sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Przemyśla. 

3. Na bieżąco dokonuje się monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

miasta Przemyśla mających wpływ na ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla, nie stwierdzono konieczności 

wprowadzenia zmian w obowiązującym dokumencie. 

 

6.2.3  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  
w mieście Przemyślu 

 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania 

prawa własności nieruchomości. 

Spośród obowiązujących obecnie na terenie miasta  planów miejscowych 11 zostało 

sporządzonych na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139).  Plany te obejmują 

łącznie powierzchnię 59,39 ha, co stanowi 1,29% powierzchni miasta (stan na koniec roku 

2020) i sukcesywnie podlegają zmianom, są to: 

 

Tabela 39. Wykaz MPZP (stan na 31.12.2020 r.). 

Lp. Nazwa Planu 
Uchwała o uchwaleniu 

mpzp 

Publikacja mpzp 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „Kwartał XXI” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 203/99 

z dnia 30 września 1999 

r. 

Nr 27, poz. 1215 

z dnia 26 listopada 1999 r. 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „Parkowa” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 94/99 

z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 18, poz. 1021 

z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „Herburtów I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 97/99 

z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 18, poz. 1023 

z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „Za Szańcami” 

Uchwała Rady Miejskiej 

 w Przemyślu Nr 99/99 

z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 40, poz. 1369 i 1373 

z dnia 31 grudnia 1999 r. 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego osiedla „Rycerskie” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 83/2000 

z dnia 28 czerwca 2000 r. 

Nr 83, poz. 896 

z dnia 21 grudnia 2000 r. 
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(zmiana części planu poprzez 

uchwalenie mpzp Rycerskie I) 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „Jagiellońska” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 13/2001 

z dnia 14 marca 2001 r. 

Nr 29, poz. 457 

z dnia 27 kwietnia 2001r. 

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego "Bakończycka II" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 

104/2002 

z dnia 8 lipca 2002 r. 

Nr 57, poz. 1174 

z dnia 17 września 2002 r. 

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego "Rosłońskiego" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 

103/2002 

z dnia 8 lipca 2002 r. 

Nr 59, poz. 1211 

z dnia 27 września 2002 r. 

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „Kruhel Wielki 

Mn/02” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 52/2003 

z dnia 30 maja 2003 r. 

Nr 60, poz. 1221 

z dnia 1 lipca 2003 r. 

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „Monte Cassino 

OSK/03” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 

129/2003 

z dnia 23 października 

2003 r. 

Nr 163, poz. 2084  z dnia 29 

listopada  2003 r. 

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „Witoszyńska 

I/MN/03” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 2/2004 

z dnia 22 stycznia 2004 r. 

Nr  15, poz. 159 

z dnia 15 marca 2004 r. 

 

Pozostałe 51 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone 

na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) o łącznej powierzchni około 1760,61 ha, 

co stanowi blisko 38,13 % pokrycia obszaru miasta (stan na koniec roku 2020). 

Są to następujące plany: 

 

Tabela 40. Wykaz MPZP (stan na dzień 31.12.2020 r.). 

Lp. Nazwa Planu Uchwała o uchwaleniu mpzp 

Publikacja mpzp 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

12. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego  

„Wysockiego I/04”  

wraz ze zmianą 

 

 

 

 

Tekst jednolity planu 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr113/05 z dnia 30 

czerwca 2005 r. 

 

zmiana części planu 

Uchwała Rady Miejskiej w 

Przemyślu Nr 13/2016 z dnia 25 

lutego 2016 r. 

 

Obwieszczenie nr 1/2017 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 

stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

32.zagospodarowania przestrzennego 

"Wysockiego I/04" 

Nr 107, poz. 1758 

z dnia 20 sierpnia 2005 r. 

 

 

poz. 1069 z dnia  

23 marca 2016 r. 

 

 

 

poz. 581 z dnia 

13.02.2017 r. 

 

13. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Uchwała Rady Miejskiej  Nr  107, poz. 1759 

z dnia 20 sierpnia 2005 r. 
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„Wysockiego II/04” w Przemyślu Nr 114/05 z dnia 30 

czerwca 2005 r. 

14. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Nad Sanem I/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr200/2005  

z dnia 27 października 2005 r. 

Nr 146, poz. 2309. 

Z dnia 26 listopada 2005 

r. 

15. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Osiedle Chrobrego I/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr25/2006 z dnia 23 

lutego 2006 r. 

Nr 26, poz. 403 

z dnia 9 marca 2006 r. 

16. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Batorego I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr101/2006  

z dnia 22 czerwiec 2006 r. 

Nr 91, poz.1351 z dnia 

27 lipca 2006 r. 

 

17. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Plac Berka Joselewicza – 

Muzeum” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr155/2006  

z dnia 21 września 2006 r. 

Nr 127, poz. 1740 z dnia 

13.10.2006 r. 

18. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Słowackiego I/05” 

wraz ze zmianą 

 

 

 

 

Tekst jednolity planu 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr191/2006  

z dnia 20 października 2006 r. 

zmiana części planu 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 83/2018  

z dnia 24 maja 2018 r. 

Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady 

Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Nr 139, poz.1997 

z dnia 27 listopada 2006 

r. 

 

poz. 3018 z dnia 3 lipca 

2018r. 

 

 

poz. 2669 z dnia 7 maja 

2019 r. 

 

19. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Bakończyce III/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr192/2006 z dnia 20 

października 2006 r. 

Nr 145, poz. 2216 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

20. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Cegielnia” 

wraz ze zmianą 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity planu 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr76/07 z dnia  

26 kwietnia 2007 r. 

zmiana części planu Uchwała Rady 

Miejskiej w Przemyślu  

Nr 119/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 

r. 

Obwieszczenie nr 2/2015 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 

listopada 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru „Cegielnia” 

Nr 38, poz.997 

z dnia 15 maja 2007 r. 

 

poz. 2815 

z dnia 5 października 

2015r. 

 

 

 

poz. 24 z dnia 4 stycznia 

2016 r. 

 

21. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Południowo-wschodnia 

Obwodnica Miasta Przemyśla” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr77/07 z dnia  

26 kwietnia 2007 r. 

Nr 44, poz.1171 

z dnia 6 czerwca 2007 r. 

22. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Konopnickiej” 
(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr127/07 z dnia  

28 czerwca 2007 r. 

Zmiana rozpoczęta na podstawie 

uchwały  Rady Miejskiej w 

Nr 63, poz. 1588 

z dnia 6 sierpnia 2007 r. 
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Przemyślu 

Nr 62/2018 z 26 kwietnia 2018 r. 

23. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Herburtów III” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr126/07 z dnia  

28 czerwca 2007 r. 

Nr 62, poz. 1566 

z dnia 2 sierpnia 2007 r. 

24. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Lwowska II” 

Uchwała Rady Miejskiej 

 w Przemyślu Nr176/07 z dnia  

19 lipca 2007 r. 

Nr 66, poz.1628 

z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

25. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Lwowska III” 
(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 177/07 z dnia  

19 lipca 2007 r. 

Zmiana rozpoczęta na podstawie 

uchwały  Rady Miejskiej w 

Przemyślu 

Nr 40/2018 z 28 grudzień 2018 r. 

Nr 66, poz.1629 

z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

26. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Garbarze-Galeria” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr179/07 z dnia  

19 września 2007 r. 

Nr 88, poz.1987 

z dnia 10 października 

2007 r. 

27. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Heburtów II/05” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 224/07 z dnia  

25 października 2007 r. 

Nr 101, poz.2253  

z dnia 3 grudnia 2007 r. 

28. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Rynek 05/06” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 254/07 z dnia  

29 listopada 2007 r. 

Nr 2, poz.30  

z dnia 10 stycznia 2008 r. 

29. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Garbarze- Wybrzeże” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 2/2008 z dnia  

24 stycznia 2008 r. 

Nr 18, poz.448  z dnia 7 

marca 2008 r. 

30. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Wysockiego III/04” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 27/2008 

z dnia 28 luty 2008 r. 

Nr 28, poz.683 z dnia   

9 kwietnia 2008 r. 

 
31. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Mały Rynek” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 26/2008  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

Nr 29, poz.711 z dnia  

14 kwietnia 2008 r. 

32. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Wysockiego IV/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 47/2008  

z dnia 28 marca 2008 r. 

Nr 37, poz.984 z dnia  

5 maja 2008 r. 

33. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

”Oczka Wodne I/05” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 93/2008  

z dnia 29 maja 2008 r. 

zmiana rozpoczęta na podstawie 

uchwały  Rady Miejskiej w 

Przemyślu Nr 269/2013 z 19 grudnia 

2013 r. – konieczność zmiany 

uchwały o przystąpieniu - nie 

powiodła się – została zdjęta z sesji  

w dniu 22 marca 2018 r. 

Nr 54, poz.1439 z dnia  

10 lipca 2008 r. 

34. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Winna Góra I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 117/2008  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

Nr 73, poz.1750 z dnia  

18 września 2008 r. 

35. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Lipowica I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 44/2009  

z dnia 26 marca 2009 r. 

Nr 36, poz.1014 z dnia  

29.05.2009 r. 
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36. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Słowackiego II” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 177/2009  

z dnia 22 październik 2009 r. 

Nr 92, poz.1281 z dnia 

30.11.2009 r. 

37. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

"Park Sportowo rekreacyjny I" 
– wraz ze zmianą 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 194/2009  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

zmiana części planu Uchwała Rady 

Miejskiej w Przemyślu Nr 152/2013 z 

dnia 10 września 2013 r. 

Obwieszczenie nr 1/2015 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 

marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru „PARK SPORTOWO-

REKREACYJNY I” 

Nr 106, poz.2670 z dnia 

31.12.2009 r. 

 

 

poz.3493 i 3505 

z dnia 31 października 

2013 r. 

 

 

poz. 1176 z dnia 9 

kwietnia 2015 r. 

 

38. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Akademia 

Wschodnioeuropejska” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 28/2010  

z dnia 24 marca 2010 r. 

Nr 29, poz. 655 z dnia 19 

kwietnia 2010 r. 

39. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Stare Miasto I” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 96/2010  

z dnia 24 maja 2010 r. 

Zmiana rozpoczęta na podstawie 

uchwały  Rady Miejskiej Nr 

104/2018  

z 21 czerwca 2018 r. 

Nr 47 poz. 1026 z dnia 

10.06.2010 r. 

40. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Śródmieście I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 120/2010  

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

Nr 68 poz.1333 z dnia  

2.08.2010 r. 

41. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Strefa Gospodarcza II” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 37/2010  

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Nr 8 poz.197 z dnia  

21.01.2011 r. 

 
42. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Sanocka I” 

wraz ze zmianą 

 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 38/2010 

z dnia 29 grudnia 2010r. 

zmiana części planu Uchwała Rady 

Miejskiej w Przemyślu Nr 250/2017 z 

dnia 30 listopada 2017 r. 

Nr 10 poz.261 z dnia  

31.01.2011 r. 

43. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Strefa Gospodarcza I” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 15/2011  

z dnia 24 luty 2011 r. 

Nr 40 poz.860 z dnia  

31 marca 2011 r. 

44. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Zielonka I” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 39/2011  

z dnia 31 marca 2011 r. 

zmiana rozpoczęta na podstawie 

uchwały  Rady Miejskiej Nr 

141/2018 z 13 września 2018 r. 

Nr 61 poz. 1174 z dnia  

5 maja  2011 r. 

45. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Bielskiego I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 99/2011 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

Nr 100 poz. 1628 z dnia  

4 lipca  2011 r. 
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46. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Sielecka I" 

Uchwała Rady Miejskiej 

 w Przemyślu Nr 118/2012  

z dnia 31 maja 2012 r. 

poz. 1480 z dnia 4 lipca  

2012 r. 

47. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Zasanie I" 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 201/2012  

z dnia 27 września 2012 r. 

zmiana rozpoczęta na podstawie 

uchwały  Rady Miejskiej Nr 80/2018 

z 24 maja 2018 r. 

poz. 2244 z dnia 4 lipca  

2012 r. 

48. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Zasanie II" 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 202/2012  

z dnia 27 września 2012r. 

zmiana rozpoczęta na podstawie 

uchwały  Rady Miejskiej Nr 81/2018 

z 24 maja 2018 r. 

poz. 2217 z dnia 7 

listopada  2012 r. 

49. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Batorego II" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 68/2013  

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

poz. 2285 z dnia 23 maja 

2013 r. 

50. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Ostrów I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 119/2013  

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

poz. 2938 z dnia  

27 sierpnia  2013 r. 

51. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Pikulice I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 74/2014  

z dnia 29 maja 2014 r. 

poz. 1781 z dnia  

18 czerwca 2014 r. 

52. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Dworcowa" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 196/2015  

z dnia 26 listopada 2015 r. 

poz. 10 z dnia 4 stycznia 

2016 r. 

53. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Fort Ostrów" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu 194/2016 z dnia 24 

października 2016 r. 

poz. 3679 z dnia  

29 listopada 2016 r. 

54. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Lipowica III" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 84/201 z dnia  

23 czerwca 2016 r. 

poz. 2694 z dnia 29 lipca 

2016 r. 

55. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Słowackiego 

III" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 195/2016 

 z dnia 24 października 2016 r. 

poz. 3680 z dnia  

29 listopada 2016 r. 

 
56. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Rycerskie I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 110/2017 

 z dnia 19 czerwca 2017 r. 

poz. 2536 z dnia 12 lipca 

2017r. 

57. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Przekopana I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 176/2017  

z dnia 26 października 2017 r. 

poz. 4019 z dnia  

5 grudnia 2017 r. 

58. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Winna Góra II” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 105/2018  

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

poz. 3387 z dnia  

1 sierpnia 2018 r. 

59. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Lipowica II” 

Uchwała Rady Miejskiej w 

Przemyślu Nr 9/2019 z dnia 21 

stycznia 2019r. 

poz. 1237 z dnia 28 

lutego 2019r. 

60. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Lwowska IV” 

Uchwała Rady Miejskiej w 

Przemyślu Nr 8/2019 z dnia 21 

stycznia 2019r. 

poz. 1337 z dnia 5 marca 

2019r. 

61. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Za Wiarem I” 

Uchwała Rady Miejskiej w 

Przemyślu  

Poz. 4947  z dnia  21 

października 2019r. 
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Nr 163/2019 z dnia  

16 września 2019r. 

62. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Monte Cassino 

I” 

Uchwała Rady Miejskiej w 

Przemyślu  

Nr 216/2019 z dnia  

21października 2019r. 

Poz. 5774  z dnia  29 

listopada 2019r. 

* kolorem niebieskim oznaczono mpzp w trakcie zmiany lub w których zmiana została uchwalona. 

* kolorem zielonym oznaczono tekst jednolity zmienionego mpzp. 

 

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

 

1. Zgodnie z przyjęta polityką przestrzenną sukcesywnej zmianie podlegają w szczególności 

plany miejscowe, które sporządzone zostały na mocy poprzedniej ustawy tj. z dnia 7 lipca 

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139).  

2. W 2020r. ze względu wzrastającą liczbę nowych przypadków zakażenia  koronawirusem 

SARS-CoV-2 utrudnione były prace planistyczne związane z procedurą wyłożenia 

projektów planu do publicznego wglądu. Dyskusje publiczne z mieszkańcami odbyły 

się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń 

oraz ograniczeń sanitarnych.  

3. W 2020r. prowadzono prace nad następującymi planami: 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZIELONKA III, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego KONOPNICKA – POBRZEŻE 

(plan stanowi m.in. zmianę mpzp Konopnickiej), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SŁOWACKIEGO V,  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NAD SANEM – zmiana, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PODWINIE - WINNA GÓRA – 

w tym zmiana  mpzp Winna Góra I,  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego STARE MIASTO – KARMEL, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZIELIŃSKIEGO-

LEMPERTÓWKA, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego OCZKA WODNE I/05 – zmiana, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE I – zmiana, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego OSTRÓW II - południe, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZIELONKA II - POŁUDNIE, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego STARE MIASTO II – w tym 

zmiana mpzp Jagiellońska, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZIELONKA I -  PÓŁNOC (plan 

stanowi m.in. zmianę mpzp Zielonka I), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PIKULICE II, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SANOCKA I – zmiana, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PIŁSUDSKIEGO I. 

 

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poza Wieloletnim 

Programem Sporządzania mpzp: 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZASANIE I – zmiana, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZASANIE II – zmiana, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego STARE MIASTO I – zmiana. 

 

4. Łączna powierzchnia projektowanych nowych planów miejscowych to ok. 392.5 ha co daje 

ok. 9,52% powierzchni miasta. 
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5. W stosunku do roku 2019 pokrycie powierzchni miasta nie zmieniło się. 

 

PODSUMOWANIE / OCENA 6.2.3: 

1. Sukcesywnej zmianie podlegają plany miejscowe, które sporządzone zostały na mocy 

poprzedniej ustawy tj. z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139).  

2. W 2020 roku obwiązuje nadal 11 planów sporządzonych na podstawie poprzedniej 

ustawy z 1994r.  

3. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. na terenie miasta obowiązuje 62 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

4. Obszar miasta objęty procedurą planistyczną wzrósł w niewielkim zakresie z 390 ha 

w 2018r. do 392,5ha w 2020r. Jest to wynikiem objęcia nowymi planami obszarów 

dla których uchylono w roku 2018 procedurę i nastąpiło jej ponowne uruchomienie 

dla innego obszaru oraz stanowiące zmianę dotychczasowych planów, jak również 

kontynuację prac z lat poprzednich. 

 

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie 

Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego dla miasta Przemyśla powoduje stopniowe zwiększenie powierzchni miasta 

Przemyśla objętych mpzp. Jest to zgodne z przyjętą polityką przestrzenną miasta zawartą 

w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta. Takie działania przyczyniają się do znacznego skrócenia procesu inwestycyjnego 

sukcesywnie ograniczając konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu pozwalając jednocześnie na efektywne gospodarowanie 

przestrzenią z uwzględnieniem jej walorów ekonomicznych. 

6.2.4  Ocena aktualności obowiązujących Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Ocena aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Przemyśla obejmuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1. Ocenę postępów w opracowaniu planów miejscowych w zakresie: 

1.1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które utraciły ważność. 

1.3. Analiza zagospodarowania terenu. 

1.4. Analiza potencjalnych zmian w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego ze względu na zagrożenia powodziowe 

oraz zagrożenia osuwiskami. 

1.5. Analiza ocen aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

1.6. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie sporządzenia. 

1.7. Realizacja mpzp w kontekście Wieloletniego Programu Sporządzania MPZP. 

2. Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obejmującą:  

2.1. Wydane decyzje zamieszczone w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1 - 3, 

a) Informacja z rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, 



 

114 

  

b) Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

powiatowym i gminnym, 

c) Informacja z rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na terenach zamkniętych. 

2.2. Wydane decyzje o warunkach zabudowy na terenie miasta Przemyśla. 

2.3. Analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Oceny aktualności dokonuje się przynajmniej raz na okres kadencji rady. W czasie 

trwania VII kadencji rady ocenie aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego zostały poddane plany w dwóch etapach. Pierwszej dokonano w 2016 r. 

i kolejnej w 2018 r. Rada Miejska podjęła następujące uchwały: 

1) Uchwała Nr 115/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Wiarem”, 

2) Uchwała Nr 114/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska III”, 

3) Uchwała Nr 113/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowo-

wschodnia obwodnica Miasta Przemyśla”, 

4) Uchwała Nr 112/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruhel Wielki Mn/02”, 

5) Uchwała Nr 111/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 

OSK/03”, 

6) Uchwała Nr 110/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016r . w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończycka II”, 

7) Uchwała Nr 50/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Berka Joselewicza 

- Muzeum”, 

8) Uchwała Nr 49/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska”. 

Wszystkie ww. mpzp uznano na podstawie wykonanych analiz jako aktualne. 

9) Uchwałą Nr 4/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uznano następujące 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako aktualne: 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Lipowica III", 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Dworcowa", 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Fort Ostrów", 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Słowackiego III", 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego I/04”, 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego II/04”, 

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”, 

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Batorego I", 

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Plac Berka Joselewicza 

Muzeum", 

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Słowackiego I/05”, 

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończyce III/04”, 
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12. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Cegielnia”,  

13. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Południowo-wschodnia 

Obwodnica Miasta Przemyśla”, 

14. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Herburtów III”, 

15. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska II”, 

16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska III”, 

17. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Heburtów II/05”, 

18. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mały Rynek”, 

19. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego IV/04”, 

20. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego III/04” 

21. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica I”, 

22. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Słowackiego II”, 

23. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Park Sportowo rekreacyjny I", 

24. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Akademia 

Wschodnioeuropejska", 

25. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rynek05/06” 

26. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto I”, 

27. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Strefa Gospodarcza I”, 

28. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Strefa Gospodarcza II”, 

29. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Bielskiego I", 

30. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Sielecka I", 

31. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Zasanie I", 

32. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Zasanie II", 

33. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Ostrów I", 

34. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Pikulice I", 

35. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kwartał XXI” 

36. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Herburtów I” 

37. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Za Szańcami” 

38. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Jagiellońska” 

39. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego "Bakończycka II", 

40. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego "Rosłońskiego", 

41. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Monte Cassino OSK/03”. 

 

W tym również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uznane jako 

nieaktualne i wymagające aktualizacji lub zmiany ze względu na niezgodności planów 

miejscowych z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 oraz art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

42. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra I”, 

43. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Nad Sanem I/04”,  

44. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Konopnickiej”, 

45. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Garbarze-Galeria”, 

46. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Garbarze-Wybrzeże”, 

47. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Oczka Wodne I/05", 

48. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I”, 
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49. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Sanocka I", 

50. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zielonka I”, 

51. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Batorego II", 

52. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Za Wiarem”, 

53. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Parkowa”, 

54. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska I”, 

55. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Rycerskie”, 

56. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kruhel Wielki Mn/02”, 

57. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Witoszyńska I/MN/03”.  

 

W 2018 r. dokonywano oceny aktualności 57 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

1. Wyniki analiz przedstawiono Radzie Miejskiej w Przemyślu, która podjęła stosowną 

uchwałę Nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

2. 41 planów uznano za aktualne. 

3. 16 planów uznano za nieaktualne. Plany te sukcesywnie podlegają zmianie.  

W roku 2020 r. nie prowadzano procedury związanej z oceną aktualności  miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Oceny aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przynajmniej raz na okres trwania kadencji 

rady gminy. Na bieżąco prowadzi się analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 

Przemyśla, które będą elementem składowym przeprowadzonej oceny aktualności w latach 

kolejnych . 

 

6.2.5 Stopień pokrycia powierzchni miasta planami miejscowymi 

 

W mieście Przemyślu obowiązują 62 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego.  

Obowiązujące plany miejscowe obejmują obszar o powierzchni 1820 ha, co przy powierzchni 

miasta Przemyśla 4618 ha daje ok. 39,42% pokrycia powierzchni miasta (stan na koniec 

2020r.). 

Wykres 15. Struktura funkcji w MPZP (2020 r.). 
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Pokrycie powierzchni miasta obowiązującymi planami miejscowymi w 2020 r. wynosi 

39,42%. W związku z opracowywaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego następuje stopniowe zwiększenie pokrycia powierzchni miasta obowiązującymi 

planami miejscowymi, co w znacznym stopniu wspomaga proces urbanizacji wypełniający 

wolne przestrzenie niezabudowane, powodujący wzrost zapotrzebowania na nowe tereny 

inwestycyjne, szczególnie w zakresie mieszkalnictwa, usług podstawowych i ponadlokalnych, 

terenów produkcyjnych, magazynowych i składowych. Sporządzanie nowych planów 

wspomaga również modernizację i rozwój systemu transportowego miasta w układzie 

wewnętrznym i tranzytowym. 

6.2.6 Program opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Przemyśla zatwierdził przedstawiony 

przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych 

Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Przemyśla Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Przemyśla Nr 22/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., zaktualizowany Zarządzeniem 

Nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. 

Wieloletni program jest dokumentem wyjściowym do planu pracy Biura Rozwoju 

Miasta Przemyśla, której statutowym zadaniem jest miedzy innymi sporządzanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego dla miasta Przemyśla stanowi załącznik do ww. zarządzenia i określa: 

a) Część 1 obszary wskazane do objęcia opracowaniem miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem realizacji prac planistycznych 

z lat poprzednich oraz okresu perspektywy, 

b) Część 2 graficzne przedstawienie obszarów wskazanych do objęcia opracowaniem 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem realizacji 

prac planistycznych z lat poprzednich oraz okresu perspektywy. 

Część 1 

Obszary wskazane do objęcia opracowaniem miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego z uwzględnieniem realizacji prac planistycznych z lat poprzednich oraz okresu 

perspektywy. 

W 2019 roku rozpoczęto procedurę dotyczącą oceny aktualności Wieloletniego 

Programu sporządzania mpzp zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 

22/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. Zebrano i przeanalizowano wnioski do programu. 

Opracowano aktualizację Wieloletniego Programu Sporządzania MPZP, który ostatecznie 

został zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 12/2020 z 20 stycznia 

2020r. Na podstawie Wieloletniego Programu sporządzania mpzp z 2020r. zatwierdzono 

w dniu 31 stycznia 2020r. plan pracy Biura Rozwoju Miasta Przemyśla będący podstawą 

do realizacji zdań z zakresu polityki przestrzennej miasta.  
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Wykaz wniosków do Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego

 
 

Tabela 41. Tabelaryczny wykaz wniosków. 

Lp. 
Jednostka zgłaszająca 

wniosek 
Przedmiot wniosku 

1.  

SPO – Wydział Spraw 

Społecznych 

SPO.8120.83.2019 

z dnia 18.11.2019r. 

- nie zgłasza zadań, których realizacja wymaga 

opracowania mpzp 

2.  

E - Wydział Edukacji 

E.4424.11.7.2019 

z dnia 14.11.2019r. 

- brak zadań wymagających opracowania mpzp  

3.  

POSIR 

TZP.031.1.2019/1745 

19.11.2019r. 

zadania ujęte w piśmie TZP.031.1.2019/418 z dnia 

21.02.2019r. (brak pisma w załączeniu): 

 zmiana przeznaczenia działek 604/1 i 260/1  

ul. Przemysława z terenu drogi publicznej KD 

na teren zielony ZP, 

 dopuszczenie budowy/rozbudowy obiektów na 

działkach 604/1, 260/1 oraz na działce 275/3 do 

granicy pasa drogowego na działkach 604/2 i 

275/2 

4.  

PWiK. Sp.zo.o. w Przemyśl 

NT/9146/IV/1067.1/2019 

20.11.2019r. 

Propozycje do objęcia mpzp: 

 teren ZUW przy ul. Rosłońskiego, 

 teren ZOŚ przy ul. Piaskowej 

 obszar pomiędzy rzeką San a mpzp Garbarze 

Galeria i mpzp Konopnicką 



 

119 

  

5.  

KST Wydział Promocji i 

Kultury 

KST.033.39.2019 

25.11.2019r. 

- nie wskazuje zadań, których realizacja wymaga 

opracowania mpzp 

6.  

RIF – Wydział Inwestycji i 

Funduszy Zewnętrznych 

RIF.7010.30.2019 

27.11.2019r. 

Proponuje aby objąć w pierwszej kolejności 

planami tereny pozbawione takich opracowań w 

obszarze rewitalizacji m. Przemyśla w ramach LPR 

m. Przemyśla 2016 - 2023 

7.  

MK – Wydział Geodezji i 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

MK.6825.3.2019 

27.11.2019r.  

Proponuje objęcie planem terenów: 

 w obr. 203 dz. nr 154, 155, 218, 220, 221, 222, 

223, 224, 225, 241, 242, 243, 264/1, 406, 407, 

408, 409, 410, 411, 412, 414, 418, 420, 426, 

427, 482, 483, 484, 537, 541, 543, 546, 547, 

548, 549, 551, 564, 565, 571, 590, 592, 593, 

597, 626, 665, 666, 676, 675, 703, 704, 706/1, 

707, 708, 713, 714, 717, 748/1, 752/3, 763, 764, 

765, 766, 820, 822, 834, 847/4, 891, 893 

 w obr. 206 dz. nr 60, 604, 608, 610, 611, 612, 

613, 614, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 653, 

654,  

z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe wraz z 

funkcjami towarzyszącymi. 

8.  
MZK Sp.zo.o. Przemyśl 

PT.072.08.2019 

z dnia 27.11.2019r. 

- nie wskazuje zadań, których realizacja wymaga 

opracowania mpzp 

9.  
PGK Sp.zo.o. Przemyśl 

Email: z dnia 29.11.2019r. 

- nie wskazuje zadań, których realizacja wymaga 

opracowania mpzp 

10.  

OZK-Wydział Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego 

OZK.5535.9.2019 

z dnia 26.11.2019r. 

- nie wskazuje zadań, których realizacja wymaga 

opracowania mpzp 

11.  

GK – Wydział Gospodarki 

komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

GK.6232.2.71.2019 

25.11.2019r. 

- budowa instalacji współspalarni (teren MPEC)  

ul. E. Plater 8  

- budowa nowego PSOK przy ul. Piastowej (dz. nr 

30 obr. 211) 

- budowa instalacji kompostowni przy ul. 

Piaskowej 37 (teren PWiK Spz.o.o.) 

12.  

KTD - Wydział Komunikacji, 

Transportu i Dróg 

KTD.7021.2.184.2019 

Z dnia 28.11.2019r. 

Przesyła pismo ZDM w Przemyślu w zakresie 

terenów do objęcia mpzp 

13.  

ZDM w Przemyślu 

ZDM.NE.10.4244.102.2019 

z dnia 28.11.2019r. 

Propozycja zabezpieczenia terenów pod drogi: 

- dzielnica Kruhel Wielki 

- obszar wokół ulic ul. Żołnierzy 2 Korpusu WP i 

Gazowej i Ceramicznej.  

14.  

MPEC Sp.zo.o. 

ZR/300/21/19/3632/1098 

z dnia 4.12.2019r. 

Planowane zadania priorytetowych do 2025r.: 

1. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku  

ul. Lwowskiej, przyłączenie  budynków 

wielorodzinnych przy ul. Zielińskiego, os. 

Lwowskie) lata 2021-2022 
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2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. J. 

Słowackiego, sukcesywne podłączenie 

budynków mieszkalnych oraz ewentualnie 

kompleksu budynków dawnego szpitala 

wojskowego – lata 2020-2025, 

3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż  

ul. Piłsudskiego i ul. Sanockiej przyłączenie  

budynków wielorodzinnych oraz planowanych 

obiektów rekreacyjno-sportowych – lata 2022-

2025. 

 
W oparciu o dokument jakim jest Wieloletni Program Sporządzania mpzp dokonuje 

się wskazania terenów, dla których z punktu widzenia służb miejskich należy sporządzić 

miejscowy plan dla zabezpieczenie potrzeb wspomagających rozwój miasta. W okresie 

sprawozdawczym obowiązywał Wieloletni Program sporządzania mpzp z roku 2020. W 2019 

podjęto procedurę jego aktualizacji, zebrano stosowne wnioski i przeanalizowano potrzeby 

miasta w zakresie opracowań planistycznych. Aktualizacja Programu zakończona została 

przyjęciem Wieloletniego Programu w styczniu 2020r.  

 

6.3 Zasoby materialne gminy 

 

6.3.1 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 przyjęty Uchwałą 

Nr 145/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 września 2017 r. i zaktualizowany Uchwałą 

Nr 128/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21.08.2018 r. sporządzony został w oparciu 

o:  

1)  Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie wsparcia rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.  

2) Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

przyjętej Uchwałą nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 12 lipca 2016 r. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej zjawisk kryzysowych w sferze 

społecznej, środowiskowej, gospodarczej, funkcjonalno – przestrzennej oraz technicznej 

za obszar rewitalizacji Miasta Przemyśla przyjęto obszar ograniczony granicami osiedli 

o najwyższym stopniu degradacji, tj. obejmujący w całości:  

- Osiedle Adama Mickiewicza wraz z targowiskiem „Zielony Rynek”,  

- Osiedle Waleriana Łukasińskiego,  

- Osiedle Stare Miasto wraz z terenami, na których zlokalizowane są obiekty sportowo – 

rekreacyjne przy ul. Sanockiej,  

- Osiedle Przemysława,  

- a także zamieszkały fragment Osiedla Juliusza Słowackiego.  

Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 684 ha, co stanowi 14,8% ogólnej 

powierzchni miasta i jest zamieszkiwana przez 16 982 osoby, czyli 26,1% ludności miasta. 
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Spełniony został zatem warunek określony w Wytycznych w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju mówiący, iż obszar 

zdegradowany wskazany do rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy, 

a także nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się:  

 

I. W SFERZE SPOŁECZNEJ m.in: 

-  Ujemnym saldem migracji. 

Saldo migracji dla całego obszaru rewitalizacji przyjmuje wskaźnik -0,44%, podczas 

gdy dla miasta -0,35%, a całego województwa podkarpackiego -0,11%. 

-  Wysokim udziałem osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym i wysokim 

poziomem długotrwale bezrobotnych. 

Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym wynosi ponad 13% 

(w mieście – 10,9%; w województwie – 10,1%).  

Stan ten jest o tyle zły, że prawie 75% zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 

stanowią długotrwale bezrobotni (w mieście – 71%, w województwie – 61%).  

-  Wysoką liczbą osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Relatywnie duży odsetek ludności korzysta z pomocy społecznej. Na obszarze rewitalizacji 

takich osób mieszka blisko 11%, podczas gdy w całym mieście i województwie nieco 

ponad 6%. 

-  Wysoką liczbą stwierdzonych przestępstw.  

Liczba stwierdzonych przestępstw dla całego obszaru rewitalizacji przyjmuje wskaźnik 

2,3%, podczas gdy dla miasta 1,9%, a całego województwa podkarpackiego 1,32%. 

 

II. W SFERZE GOSPODARCZEJ: 

-  Niską liczbą nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon dla obszaru 

rewitalizacji przyjmuje wskaźnik 0,88%, podczas gdy dla miasta 0,76%, a całego 

województwa podkarpackiego 0,9%. 

-  Niedostosowaniem gospodarki lokalnej do potencjału rozwojowego. 

Niedobór handlu i usług specjalistycznych, podmiotów z sektora kreatywnego, przemysłu 

rozrywki, usług turystycznych i rekreacyjnych.  

 

III. W SFERZE PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNEJ: 

-  Wysokim wskaźnikiem liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych 

przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych. 

Obszar rewitalizacji w znacznej mierze stanowi historyczne centrum miasta, wokół którego 

zachodziły procesy urbanistyczne. W 87% zabudowa mieszkaniowa obszaru rewitalizacji 

pochodzi sprzed 1989 r., nierzadko prezentując wysokie walory historyczno-kulturowe. 

Dla porównania w mieście wskaźnik ten wynosi 73%, zaś dla województwa 76,4%. 

 

IV. W SFERZE TECHNICZNEJ: 

-  Złym stanem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Sieci wodociągowa i kanalizacyjna obsługujące mieszkańców obszaru rewitalizacji 

są na wielu odcinkach w złym stanie technicznym. Ze względu na wiek (nawet 
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przedwojenne), technologię wykonania, jak również surowce użyte w procesie 

produkcyjnym elementów składowych, sieci wymagają ciągłych remontów i wymiany. 

-  Potrzebą rozbudowy sieci ciepłowniczej.  

Na obszarach rewitalizacji  występuje przewaga kamienic posiadających instalacje 

grzewcze oparte na spalaniu węgla i paliw stałych i tutaj z uwagi m.in. na aspekt 

ekologiczny potrzeby budowy przyłączy ciepłowniczych oraz potrzeby rozbudowy sieci 

ciepłowniczej są największe. 

 

V. W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

-  Wysokim udziałem obiektów zawierających azbest. 

Znaczna część obiektów zawierających azbest jest zlokalizowana na obszarze rewitalizacji. 

Łącznie na obszarze znajdują się 42 obiekty, które pokryte są wyrobami azbestowymi 

o łącznej powierzchni szacowanej na około 4 195 m2 i łącznej masie wynoszącej około 

46,1 Mg, co stanowi 23% obiektów oraz 24% powierzchni i 23% masy wyrobów 

zinwentaryzowanych ogółem na terenie miasta. Udział budynków pokrytych azbestem 

na obszarze rewitalizacji stanowi 3,2% zabudowy mieszkaniowej, co odpowiada wartości 

średniej dla miasta (3,2%).  

Skalę zjawiska na obszarze rewitalizacji należy uznać za znaczącą, biorąc pod uwagę fakt, 

iż na terenie zajmującym łącznie 15% powierzchni miasta znajduje się 23% obiektów 

o negatywnym oddziaływaniu na środowisko i zdrowie mieszkańców. 

W drodze otwartego naboru oraz propozycji własnych jednostek miejskich określono 

zestaw projektów rewitalizacyjnych, które warunkują wdrożenie zaplanowanych w ramach 

programu rewitalizacji celów i kierunków działań. W dłuższej perspektywie ich realizacja, 

poprzez stopniowe wyprowadzanie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, ma pomóc 

w osiągnięciu zamierzonej wizji rewitalizacji, pożądanego obrazu obszaru rewitalizacji 

Przemyśla. 

 

Tabela 42. Wykaz projektów rewitalizacyjnych . 

Lp. Nazwa projektu 

 

Nazwa podmiotu realizującego 

 

 

Projekty podstawowe: 

 

1. 

Aktywizacja społeczna i zawodowa na obszarze 

rewitalizacji: 

 
1. „Przemyśl szansą na zmiany” 

 

 

2. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez 

pracy w powiecie przemyskim” 

 

3. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” 

 

 

4. „Staż i szkolenie – twoją szansą na zatrudnienie”, 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Przemyślu - zrealizowany 

 

Powiatowy Urząd Pracy  

w Przemyślu - zrealizowany 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Przemyślu - zrealizowany 

 

Przemyska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  
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5. „Własna firma – program wsparcia lokalnej 

przedsiębiorczości”  

 

 

6. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w przemyskim” 

 

 

7. „Interdyscyplinarny dom kultury i umiejętności 

WALERIAN” 

 

 

8. „Aktywni przewodnicy – aktywne miasto Przemyśl”, 

 

 

9. „Wysokie kompetencje kadr sportowych”. 

Przemyska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. - podpisano umowę 

o dofinansowanie (termin realizacji 1 

styczeń 2022 r. do 31 maj 2023 r.) 

 

Powiatowy Urząd Pracy  

w Przemyślu - zrealizowany 

 

 

Przemyskie Przedsiębiorstwo 

Mieszkaniowe Wilk Błażej,  

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Przemyślu  

 

Gmina Miejska Przemyśl 

2. 

Diagnozowanie i korygowanie wad postawy u dzieci 

poprzez pływanie korekcyjne i rehabilitacje 

 

Gmina Miejska Przemyśl 

3. 
Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji 

 

Gmina Miejska Przemyśl - 

zrealizowany 

 

  

4. 
Rewitalizacja przez rekreację na terenie MOF Przemyśl - 

obiekty basenowe w Przemyślu 

Gmina Miejska Przemyśl  

 

5. 
Modernizacja Zielonego Rynku w Przemyślu 

 

Gmina Miejska Przemyśl - 

zrealizowany 

 

 

6. 

Rozwój sieciowej energetyki cieplnej na obszarze 

rewitalizacji 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Przemyślu 

Sp. z o.o. – w części zrealizowany- 

przyłącz do sieci ciepłowniczej Plac 

Rybi 1, Plac Rybi 2 
 

7. 

Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30  

w Przemyślu – 24.09.2019 r. złożono wniosek  

o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Gmina Miejska Przemyśl  

 

8. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu  

Gmina Miejska Przemyśl –Lider 

Projektu, Muzeum Narodowe Ziemi 

Przemyskiej – Partner Projektu – 

w trakcie realizacji 

 

  

 

Projekty uzupełniające: 

 

9. 
Przemyskie Centrum integracji i aktywizacji 

mieszkańców. 

Fundacja założona przez Twoja 

Podpora Sp. z o.o. 

10. 

Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez 

rozbudowę, modernizację, termomodernizację  

i wzrost efektywności energetycznej budynku 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej LAM. 

NZOZ LAM Laboratorium Analiz 

Medycznych mgr Ewa Szwajkowka – 

Chwalisz  

 

11. 
Remont elewacji zabytkowego budynku mieszkalnego 

przy ul. Sienkiewicza 5 z adaptacją pomieszczeń na punkt 

Firma Handlowo-Usługowa „TRAMP” 

Wojciech Pieprzny  
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informacyjno-edukacyjny o rodzinie Brzezińskich oraz 

historii żeglarstwa przemyskiego . 

12. 
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na 

obszarze rewitalizacji. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. - realizacja 

częściowa 

13. 
Modernizacja stadionu MKS POLONIA Przemyśl wraz z 

infrastrukturą obiektu. 

Miejski Klub Sportowy "POLONIA" 

Przemyśl  

14. 
Modernizacja i termomodernizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych. (255 budynków) 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. – realizacja 

etapami 

 

6.3.2  Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej Przemyśl  

 

Uchwałą Nr 39/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 lutego 2013 r. został 

zatwierdzony „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miejskiej Przemyśl w latach 2013 – 2017”. Przyjęte w nim wszystkie założenia 

były realizowane zarówno przez cały 2019 jak i 2020 r. 

W chwili obecnej nadal trwają prace zmierzające do opracowania wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl w latach 2020 

– 2025. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczbę lokali mieszkalnych i lokali użytkowych tworzących 

zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 43. Zestawienie zbiorcze lokali komunalnych z podziałem wg struktury własności 

budynków 2020 r. 

 
Liczba 

budynków 

Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

mieszkań 

Liczba lokali 

użytkowych 

Powierzchnia 

lokali 

użytkowych 

Łącznie 

powierzch

nia 

Budynki 

mieszkalne 100% 

gminy 

87 599 26727,89 81 14192,77 40920,66 

Budynki 

mieszkalne gminy 

i wspólnot 

mieszkaniowych 

 

229 

 

1009 

 

42536,67 

 

113 

 

6174,60 

 

48711,27 

Budynki 

stanowiące 

współwłasność 

gminy i osób 

fizycznych 

 

17 

 

103 

 

5013,54 

 

15 

 

658,73 

 

5672,27 

Budynki 

stanowiące 

własność gminy  

i Skarbu Państwa 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Budynki 

stanowiące 

współwłasność 

 

60 

 

197 

 

8954,54 

 

20 

 

1193,66 

 

10148,20 
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gminy i zarząd 

wspólnot 

RAZEM W 

ZASOBIE 

GMINY 

393 1908 83232,64 229 22219,76 105452,4 

Budynki będące w 

posiadaniu 

samoistnym gminy 

 

46 

 

242 

 

11868,99 

 

18 

 

1404,74 

 

13273,73 

Ogółem 439 2150 95101,63 247 23624,50 118726,1

3 

 

Z ogólnej liczby 2150 lokali mieszkalnych 173 było wynajmowanych w ramach najmu 

socjalnego. Wskutek wyprowadzenia się, eksmisji lub śmierci najemcy, Gmina w 2020 r. 

odzyskała 42 mieszkania do ponownego zasiedlenia. Z ogólnej puli lokali mieszkalnych 

przeznaczonych do powtórnego zasiedlenia po przeprowadzeniu jego remontu: 

-  w ramach realizacji prawomocnego wykazu osób oczekujących na przydział lokalu 

mieszkalnego i list mieszkaniowych zasiedlono 8 lokali, 

-  zrealizowano 5 wyroków eksmisyjnych, 

-  8 lokali mieszkalnych przekazano do remontu na koszt własny. 

W stosunku do 5 najemców zrealizowano zamiany na inny lokal w zasobie Gminy 

Miejskiej Przemyśl z względów zdrowotnych, społecznych itp. 

W wyniku realizacji „Programu zamiany mieszkań” zrealizowano 0 wniosków. 

Przeprowadzono 13 postępowań dotyczących wstąpień w stosunek najmu. 

Nie mniej jednak na koniec 2020 r. pozostało 30 lokali mieszkalnych odzyskanych w danym 

roku, które wymagają znacznych nakładów aby przeznaczyć je do powtórnego zasiedlenia. 

Ponadto w 2020 r. wpłynęło dodatkowo 24 wnioski dotyczące realizacji prawomocnych 

wyroków eksmisyjnych dotyczących wskazania przez Gminę Miejską Przemyśl lokali 

socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. 

Na remonty kapitalne budynków, remont lokali zasiedlonych, remont lokali 

przeznaczonych do zasiedlenia, remont lokali użytkowych, przygotowanie dokumentacji 

i ekspertyz oraz na wymianę stolarki okiennej przeznaczono w 2020 r. 318 208 zł.  

Ostateczne rozliczenie planu remontów zostanie przeprowadzone po badaniu rocznego 

bilansu w PGM Sp. z o.o. w Przemyślu.  

W 2020 r. została wprowadzona nowa wysokość stawki bazowej czynszu, uregulowana 

Zarządzeniem nr 11/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 stycznia 2020 r. 

W 2020 r. zbyto 37 lokali mieszkalnych w tym: 

-  3 w przetargu nieograniczonym, 

-  4 z udzieleniem 95% bonifikaty, 

-  30 z udzieleniem 80% bonifikaty. 

W roku 2020 r. nie zbyto żadnego lokalu użytkowego. 

 

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości zakłada, że udostępnienie nieruchomości 

z zasobu następować będzie m.in. poprzez: sprzedaż, zamianę, darowiznę, oddanie 

w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, 
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użytkowanie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także wnoszenie jako wkłady 

niepieniężne (aporty) do spółek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Możliwość udostępnienia nieruchomości rozpatrywana będzie na bieżąco zarówno z własnej 

inicjatywy, jak też na wniosek zainteresowanych osób. 

Nabywanie nieruchomości do zasobu realizowane jest w celu realizacji zadań własnych 

gminy i celów publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych 

w budżecie miasta na drodze cywilnoprawnej, sądowej oraz administracyjnej. 

Poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości wchodzących w skład 

zasobu nieruchomości Gminy oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu określony 

jest każdorazowo w budżecie miasta. Wydatki te obejmują m.in. koszty sporządzania operatów 

szacunkowych określających wartość nieruchomości, sporządzania świadectw energetycznych, 

podziałów nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, opłat notarialnych i sądowych oraz cenę 

nabycia nieruchomości do zasobu, zapłatę odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy 

prawa pod drogi publiczne, koszty dopłat w postępowaniu dotyczącym zniesienia 

współwłasności nieruchomości, zamiany nieruchomości. 

Plan wykorzystania zasobu nakreśla bieżące ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie 

z katastrem nieruchomości; wycenę nieruchomości; zabezpieczenie nieruchomości 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; naliczanie należności za nieruchomości udostępniane 

z zasobu oraz windykację tych należności; zbywanie oraz nabywanie nieruchomości; 

wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości; podejmowanie czynności 

w postępowaniu sądowym dotyczących m.in. własności lub innych praw rzeczowych 

na nieruchomościach, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia 

ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku oraz stwierdzenie 

nabycia nieruchomości przez zasiedzenie; sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, 

podziały nieruchomości oraz sukcesywne składanie wniosków do sądu o założenie księgi 

wieczystej dla nieruchomości lub wpis w księdze wieczystej. 

Prezydent Miasta Przemyśla gospodaruje zasobem nieruchomości Gminy Miejskiej 

Przemyśl i Miasta Przemyśla, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie 

z zasadami prawidłowej gospodarki, kierując się potrzebami społeczności lokalnej w zakresie 

zadań własnych gminy i celów publicznych uwzględniając przeznaczenie nieruchomości 

wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Nieruchomości Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste 

oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie 

z zakresu administracji rządowej. W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi 775 

działek o łącznej powierzchni: 98,5475 ha, w tym: 

a) w trwałym zarządzie 692 działek o łącznej powierzchni 83,1341 ha, 

b) w dzierżawie 30 działek o łącznej powierzchni 5,9635 ha.  

W ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa dokonano m.in.: 

a) zbycia 1 nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, 

b) darowizny 1 nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, 
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c) zamiany 1 nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa i Gminą Miejską Przemyśl, 

d) zawarcia 82 umów dzierżawy, 

e) wygaszenia trwałego zarządu w stosunku do 2 nieruchomości, 

f) ustanowienia trwałego zarządu w stosunku do 1 nieruchomości, 

g) ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla 4 nieruchomości. 

Prezydent Miasta Przemyśla ewidencjonuje nieruchomości wchodzące w skład zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddane w użytkowanie 

wieczyste, zgodnie z katastrem nieruchomości. Ewidencjonowanie obejmuje m.in.: oznaczenie 

nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; powierzchnie 

nieruchomości; przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku 

planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa figuruje 1458 działek w tym: 

a) 775 działek o łącznej powierzchni 98,5475 ha stanowiących własność Skarbu Państwa, 

b) 683 działki o łącznej powierzchni 261,1306 ha stanowiące własność Skarbu Państwa 

w użytkowaniu wieczystym. 

 

Informacja dotycząca wydanych zaświadczeń w związku z przekształceniem prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów. 

W roku 2019 wydano 1109 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów, w tym 778 zaświadczeń obejmujących 172 nieruchomości stanowiące własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl oraz 331 zaświadczeń obejmujących 19 nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa. Wszystkie zaświadczenia zostały wydane 

w ustawowym terminie. 

W roku 2020 wydano 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów, obejmujących 1 nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. 

Zaświadczenie zostało wydane w ustawowym terminie. 

 

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: prace geodezyjne i kartograficzne - 68 164,88 zł 

(zadania zlecone finansowane dotacją celową), w tym:  wykonanie aktualizacji bazy ewidencji 

materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego - 55 664,88 zł, aktualizacja 

inicjalnej bazy GESUT w zakresie sieci telekomunikacyjnej oraz sieci gazowej - 12 500,00 zł. 

 

Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP: zakres rzeczowy zadania: 

zakup sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania, systemu bazodanowego, budowa portalu 

regionalnego. Plan wydatków: 1 266 154,00 zł, w tym:  1 064 614,00 zł - środki UE,  

201 540,00  zł - GMP. Nakłady finansowe na zadanie: 1 245 988,34  zł, w tym: 1 059 090,08 

zł - wydatki -  środki UE, 186 898,26 zł - GMP, 0,00 zł - zobowiązania. Środki zewnętrzne 

otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym – 1 059 090,08 zł tj. dotacja z środków 

Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Podkarpackiego, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu PSIP: 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-00.  

6.3.3  Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 
2019-2022. 

Cele szczegółowe, priorytety 

Gminy Program Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla dotyczy ochrony, 

wykorzystania i zarządzania  zasobem zabytkowego miasta w jego granicach 

administracyjnych.  

Jest zbiorem informacji o rozwoju przestrzennym Przemyśla, jego zabytkach, walorach 

krajobrazowych, a także wynikających z tego zbiorem wytycznych i postulatów 

konserwatorskich niezbędnych do podejmowania działań mających na celu ochronę tego 

dziedzictwa.  

Przedmiotem Programu jest obszar miejski, w skład którego wchodzą miasto 

średniowieczne, tereny dzielnic XIX, wiecznych oraz pozostały teren z pierścieniem 

wewnętrznym umocnień Twierdzy Przemyśl.  

Podstawowym celem Programu jest wskazanie terenów i poszczególnych zabytków 

najbardziej wartościowych dla miasta i regionu, określenie zagrożeń dla tych obiektów 

oraz wskazanie działań jakie należy podjąć, aby poprawić stan ich zachowania i wyeksponować 

właściwe im walory zabytkowe i krajobrazowe.  

Służy również za pomocą Gminnej Ewidencji Zabytków  stałemu aktualizowaniu 

wykazu zabytkowych zasobów miasta w zakresie uzupełniania i rozszerzania  informacji 

o kolejnych wpisach do rejestru zabytków a także  ujęciu obiektów/ zespołów w GEZ 

lub o wyłączeniu obiektów, które utraciły znamiona zabytku. Uzupełnia wykaz odkryć 

archeologicznych na terenie miasta Przemyśla. 

Ponadto Program określa: 

- uwarunkowania działań w zakresie opieki nad zabytkami wynikające z przepisów ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz uregulowań 

prawnych dotyczących planowania przestrzennego, budownictwa, ochrony przyrody 

i innych; 

- możliwości finansowania działań przy zabytkach i pozyskiwania środków z różnych 

źródeł; 

- wyznacza priorytety działań Gminy w zakresie ochrony zasobu zabytkowego miasta, 

podejmowanych w okresie długofalowym, z wyszczególnieniem działań w okresie 

na najbliższe cztery lata; 

- promowanie nowych obszarowych form ochrony zabytków umożliwiających 

porządkowanie przestrzeni publicznych  oraz podnoszenie estetyki miasta poprzez  

utworzenie Parku Kulturowego w obszarze Starego Miasta 

Obecnie Gmina Miejska Przemyśl korzysta z  „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Miasta Przemyśla na lata 2012-2016”. 

Realizacja w 2020 r. 

W związku z przedłużającą się realizacją opracowania „Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2019-2022” (termin realizacji opracowania przypadał 

na 29 listopada 2019 r.), spowodowaną wprowadzaniem przez Wykonawcę wymaganych 

przez PWKZ z siedzibą w Przemyślu poprawek i korekt oraz zaniechaniem realizacji części 

zadań zawartych w Umowie nr 940/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 roku przez Wykonawcę, w 
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dniu 28 lipca 2020 r. zostało podpisane „Porozumienie” (nr 72/2020) pomiędzy Gminą Miejską 

Przemyśl a Wykonawcą w sprawie polubownego przekazania „Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2019-2022 ” oraz o odstąpieniu od niezrealizowanej 

części umowy.  

Obecnie do ewidencji zabytków stanowiącej integralną część programu zostaną 

wprowadzone drobne aktualizacje i uzupełnienia wynikające z przekazywanych 

przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu informacji, 

w ramach stałej i bieżącej współpracy z tym organem. W roku 2021 planowane 

jest przedstawienie „Programu Gminnego nad Zabytkami na lata 2019-2022” Radzie Miejskiej 

w Przemyślu w celu podjęcia uchwały. 

6.4 Infrastruktura komunalna 

6.4.1  Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 
Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2013-2020. 

Cele szczegółowe, priorytety 

Celem opracowania w/w planu  było  wyznaczenie priorytetów oraz ustalenie zasad 

realizacji założeń polityki transportowej dla stworzenia sprawnego systemu transportowego, 

poprzez zaplanowane w przedmiotowym dokumencie działania, m.in. takie jak: 

 inwestycje w podsystem komunikacji miejskiej (wymiana taboru, budowa i modernizacja 

infrastruktury przystankowej) 

 poprawa jakości świadczonych usług w zakresie komunikacji autobusowej (m.in. poprawa 

bezpieczeństwa pasażerów poprzez zastosowanie monitoringu, czy zwiększenie komfortu 

podróży poprzez zakup nowoczesnego taboru)  

 inwestycje w infrastrukturę przystankową (wymiana lub modernizacja wiat, ustawienie 

nowych konstrukcji, lokalizowanie nowych przystanków w oparciu o diagnozę potrzeb 

pasażerów) 

 zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej poprzez  reformowanie rozkładów jazdy 

celem dostosowania do potrzeb przewozowych mieszkańców   

 zastosowanie rozwiązań, które ułatwią osobom niepełnosprawnym korzystanie 

z komunikacji miejskiej 

 wprowadzanie rozwiązań mających na celu ochronę środowiska.  

Realizacja w 2020 r. 

W roku 2020 podjęto działania w kierunku usprawnienia oferty przewozowej poprzez 

korekty rozkładów jazdy przemyskiej komunikacji miejskiej. Dodatkowo, celem dogodnej 

obsługi pasażerów utworzono kilka nowych przystanków autobusowych na terenie miasta 

oraz przeprowadzono bieżące prace modernizacyjne wiat przystankowych. 

 

6.5 Środowisko 

6.5.1  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem 

jest określenie wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym 

elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną 
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wizję miasta. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone 

w czasie.  

Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie 

zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej). Plan ten ma na celu określenie, jak 

gmina zrealizuje wyznaczone cele. Opisano więc działania planowane (inwestycyjne 

i nie inwestycyjnie), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu 

w kolejnych latach. Dokument zawiera również ocenę zasobów energii odnawialnej możliwej 

do wykorzystania na terenie miasta w postaci map i dokładnych opisów oraz propozycje 

inwestycji ściśle związane z budownictwem w celu zwiększenia efektywności energetycznej 

poszczególnych obiektów proponowanych do ujęcia w inwestycjach, jako pierwsze.  

Na podstawie zidentyfikowanych możliwości inwestycyjnych zaplanowano działania 

realizujące wyznaczone cele; głównie obniżenie emisji gazów cieplarnianych, 

oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na energię co wyraża się we wskaźnikach redukcji. 

Wszystkie działania, identyfikacje i obliczenia mają  na celu zwiększenie efektywności 

energetycznej i obniżenie emisji gazów cieplarnianych.  

Cele strategiczne „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla” 

uwzględniają postanowienia przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-

energetycznego, którego podstawowe cele to: 

1) redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 

2) wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 

r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%, 

3) zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Zakres „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla” obejmuje m.in.: 

1) ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych, 

2) stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Miasta, 

3) wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem, 

4) monitoring emisji CO2 na terenie Miasta, 

5) określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego, 

6) określenie redukcji zużycia energii finalnej, 

7) określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych, 

8) plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania, 

9) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych i ich źródła finansowania. 

Długoterminowa strategia miasta Przemyśl do 2020 r. obejmuje  działania polegające na:  

 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

 termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego, 

 zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta, 

 ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 

 zwiększeniu efektywności energetycznej, 

 zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 

Powyższe działania stanowią  ogólne kierunki działań wpływające na zmniejszenie zużycia 

energii na terenie Miasta Przemyśl oraz zmniejszające emisję dwutlenku węgla. 

Działania będą realizowane poprzez: 

 określenie obszarów, na których przewiduje uzupełnienie infrastruktury technicznej, 

 wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej, 
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 zapisy prawa lokalnego, 

 uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych. 

W ramach zaplanowanych działań długoterminowych określono: 

1) zakres działania, 

2) podmioty odpowiedzialne za realizację, 

3) harmonogram uwzględniający terminy realizacji, 

4) szacowane koszty realizacji inwestycji, 

5) oszczędności energii finalnej, 

6) wielkość redukcji emisji CO2, 

7) wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Realizacja w 2020 r. 

W ramach projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” Gmina 

kontynuowała działania podjęte w 2019 roku i w 2020 r. ogłosiła 4 nieograniczone przetargi 

na dostawę i montaż kotłów gazowych z czego 3 przetargi zostały unieważnione ze względu 

na cenę oferowaną przez Wykonawcę, która przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 8 grudnia 2020 r. został ogłoszony 4 

przetarg na dostawę i montaż kotłów gazowych z terminem składania ofert do 8.01.2021 r. 

W 2020 r. Gmina ogłosiła 2 przetargi nieograniczone w zakresie dostawy i montażu kotłów 

na biomasę w ramach niniejszego projektu. W winku 1 przetargu wpłynęło 2 oferty, które 

przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W wyniku 2 przetargu nieograniczonego wpłynęło 3 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano 

ofertę Konsorcjum RAKOCZY STAL Sp. z o. o ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa 

Wola; Rakoczy Stal, Sp. j. z siedzibą w Nisku, przy ul. Torowej 49, 37-400 Nisko.  

W dniu 4.11.2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą która zakładała: 

- dostawę i montaż 32 szt. kotłów na biomasę, 

- dostawę i montaż 24 szt. zasobników na ciepłą wodę użytkową, 

- dostawę i montaż 15 szt. wkładów kominowych, 

- opracowanie 32 szt. indywidualnych koncepcji wykonania kotłowni w zakresie wymiany 

kotła opalanego biomasą. 

Przewidywany termin realizacji zadania to 90 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 

Gmina równolegle ogłosiła postępowanie w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru nad montażem kotłów na biomasę, wpłynęła 1 oferta firmy PRZEMPOL 

Sp. z o.o., Nehrybka 249, 37-700 Przemyśl i w dniu 3.11.2020 r. podpisana została umowa 

z w/w Wykonawcą. 

W ramach równolegle realizowanego projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy 

źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” Gmina również kontynuowała działania podjęte w 2019 

roku. W 2020 r. zostało ogłoszonych 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę i montaż kotłów na ekogroszek, 5 postępowań zostało unieważnionych ze względu 

na: brak ofert, zbyt wysoką kwotę oferty i brak możliwości zwiększenia środków 

na sfinansowanie zamówienia oraz ze względu na fakt, że oferowane urządzenia nie spełniały 

wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 



 

132 

  

W wyniku 6 przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kotłów na ekogroszek wybrano 

ofertę Wykonawcy HYDRO-MET Sp. z o.o. Futoma 750D, 36-030 Błażowa i w dniu 

5.11.2020 r. podpisana została umowa na dostawę i montaż kotłów na ekogroszek i dostawę 

i montaż zasobników na ciepłą wodę (I etap) z terminem realizacji do 29.12.2020 r. 

 

W dniu 23.10.2020 r. Gmina ogłosiła postępowanie w trybie zapytania ofertowego na pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru nad montażem kotłów na ekogroszek. Jako najkorzystniejszą 

wybrano ofertę firmy PRZEMPOL Sp. z o.o., Nehrybka 249, 37-700 Przemyśl. 

W dniu 12.11.2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą. 

W związku z licznymi rezygnacjami uczestników z projektu Gmina prowadziła również nabór 

ciągły na listę rezerwową uczestników w zakresie kotłów na gaz (od 09.07.2020 r. 

do 26.02.2021 r.), kotłów na biomasę (od 09.07.2020 r. do 13.01.2021 r.), kotłów na ekogroszek 

(od. 23.09.2020 r. do 16.02.2021 r.) i przyłączenia budynków do sieci miejskiej (09.07.2020 r. 

do 16.04.2021 r.). 

W 2021 i 2022 roku przewiduje się realizację projektów zgodnie z umową o dofinansowanie 

na realizację zakresu dot. dostawy i montażu kotłów na gaz, dostawy i montażu kotłów 

na ekogroszek (II etap) oraz przyłączy ciepłowniczych. 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest 31.08.2022 r.  

6.5.2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2018 – 
2021  

 

Program ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki 

ekologicznej na terenie miasta. Sporządzenie Programu doprowadzić ma  do poprawy stanu 

środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnić skuteczne 

mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla ciągłego 

stosowania obowiązującego, w tym zakresie prawa.  

Program Ochrony Środowiska, określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele 

i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, 

usystematyzowanych według priorytetów. Dokument ten wspomaga dążenie do uzyskania 

sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów 

oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego 

ochrony.  

Stan docelowy, w tym zakresie, nakreśla Program Ochrony Środowiska, a ocenę 

efektów jego realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo, 

co 2 lata.  

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w mieście 

w odniesieniu m.in. do: 

 gospodarki wodno-ściekowej,  

 ochrony przed powodzią,  

 gospodarki odpadami,  

 ochrony gleb i zasobów geologicznych,  

 ochrony powietrza atmosferycznego,  

 ochrony przed hałasem,  
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 ochrony przyrody,  

 ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów,  

 edukacji ekologicznej,  

 aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym.  

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego 

oraz określenie stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb miasta Przemyśla w zakresie ochrony 

środowiska, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu 

celów nadrzędnych oraz strategii ich realizacji.  

Na tej podstawie opracowywany jest harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

działań, przedstawiający listę przedsięwzięć, jakie zostaną zaplanowane do realizacji na terenie 

miasta.  

Dokument ten jest zgodny z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych programów ochrony środowiska” opublikowanymi przez Ministerstwo 

Środowiska. 

Tabela 44. Zestawienie celów i kierunków interwencji. 

Lp. Obszar interwencji Cel 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości 

powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu 

celu długoterminowego dla ozonu i krajowego 

celu redukcji narażenia do 2020r. oraz 

przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez 

sukcesywną redukcję emisji gazów 

cieplarnianych. 

2. Zagrożenia hałasem. Poprawa klimatu akustycznego. 

3. Gospodarowanie 

wodami i gospodarka 

wodno-ściekowa. 

- Minimalizacja skutków ekstremalnych zjawisk 

naturalnych oraz zwiększenie zasobów 

dyspozycyjnych wody. 

1. – Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz 

zaspokojenie ilościowego i jakościowego 

zaopatrzenia na wodę przeznaczoną do celów 

bytowo-gospodarczych i rekreacyjno-

turystycznych. 

4. Gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu 

Odpadów. 

Zmniejszenie masy odpadów składowanych na 

składowiskach oraz zwiększenie udziału 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

surowców wtórnych i odzysku energii z odpadów. 

5. Zasoby przyrodnicze. Zachowanie, ochrona i przywracanie 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

ochrona zasobów leśnych i rozwój 

zrównoważonej gospodarki leśnej. 

6. Zagrożenie poważnymi awariami. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego 

i ekologicznego mieszkańcom Przemyśla, w tym 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii. 

7. Edukacja ekologiczna. Zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa 

w zakresie ochrony środowiska. 

8. Promieniowanie elektromagnetyczne. Ochrona ludności i środowiska przed 
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ponadnormatywnym promieniowaniem 

elektromagnetycznym. 

 

Realizacja w 2020 r. 

Realizując cel „Zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony 

środowiska” przeprowadzono w roku 2020 warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną  

pn. „Kosmolenie ratują ziemię”.  Warsztaty miały charakter interaktywny, dzięki licznym 

piosenkom, konkurencjom i animacjom przypominały najmłodszym jak ważny jest szacunek 

wobec przyrody, a także miały na celu podkreślenie jak ważna jest ochrona środowiska i walka 

z niską emisją. Ukazywały negatywne skutki palenia śmieci w domowych paleniskach, 

ogrzewania domu węglem, dużych ilości spalin samochodowych. Poprzez współpracę 

z dziećmi i uczniami zachęcały do walki z problemem zanieczyszczenia powietrza. Ze względu 

na występującą pandemię COVID-19 w warsztatach uczestniczyła ograniczona ilość osób. 

Warsztaty te o tematyce ekologicznej pozwalały dzieciom i uczniom poszerzyć swoją wiedzę 

o ochronie przyrody, a także przekazać ją innym osobom w swoich klasach czy rodzinach. 

Uświadamiały  główne przyczyny powstawania smogu, a także jego szkodliwość dla naszego 

zdrowia i miały za zadanie wskazać najmłodszym sposoby walki o to, żeby powietrze, którym 

oddychamy było czyste. 

Warsztaty zostały dofinansowane  ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  

W okresie wrzesień – listopad odbyła się IV edycja konkursu  pn. „Listy dla Ziemi” skierowana 

do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

W konkursie  wzięły  udział przedszkolaki, uczniowie i młodzież jednostek oświatowych. 

Konkurs został poprzedzony lekcjami o tematyce niskiej emisji, gospodarki odpadami, 

oszczędzaniu wody i energii wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Zajęcia o takiej tematyce zostały również przeprowadzone w przemyskich przedszkolach. Listy 

te skierowane zostały do osób starszych, członków rodzin celem propagowania zachowań 

proekologicznych. Zostały wręczone nagrody za 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienia odpowiednio 

dla przedszkolaków, klas I – III, IV –VIII, klas I – IV szkół ponadpodstawowych. 

W dniach 18-20 września zorganizowano akcję „Sprzątanie świata” pod hasłem: „Plastik? 

Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” W akcji wzięły  udział jednostki oświatowe  z terenu naszego 

miasta wraz z mieszkańcami.  

W październiku przeprowadzono akcję „Przemyśl – reduce- reuse – recycle” mającą na celu 

uświadomienie mieszkańcom jak ważne jest tzw. drugie życie odpadów oraz zrównoważona 

gospodarka odpadami.  

 

6.6 Polityka społeczna 

6.6.1  Ocena zasobów pomocy społecznej  

 

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi realizację zapisów ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (t. j.: Dz.U. z 2020 poz. 1876 z poźn.zm.) dotyczących 

obowiązku przygotowania przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów 

pomocy społecznej (OZPS). Zapisy dotyczące realizacji tego zadania ujęto w art. 16 a i art. 17 

ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 
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Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Obowiązek sporządzania corocznej OZPS został ustawowo nałożony na gminę, powiat, 

samorząd województwa, jednak w sposób bezpośredni jest on realizowany przez ośrodki 

pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki polityki 

społecznej.  

OZPS przygotowana jest na podstawie wzoru opracowanego przez Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jako zadanie 

wprowadzone do ustawy o pomocy społecznej nowelizacją z 2011 roku, zastąpiła 

przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej. 

Ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych 

z planowaniem budżetu w kolejnym okresie. Wypełnianie i przekazywanie sprawozdania 

odbywa się poprzez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). Materiały i dane zawarte 

w opracowaniu pochodzą ze sprawozdawczości resortowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, a także innych podmiotów tworzących zasoby instytucjonalne pomocy społecznej. 

W OZPS za rok 2020 zawarte zostały m. in. informacje dotyczące liczby korzystających 

z pomocy i wsparcia, wysokości  udzielonego wsparcia, wielkość zasobów instytucjonalnych 

pomocy i wsparcia, kadry OPS. Zakładano w niej: 

 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 2 682, liczba rodzin – 1 927, 

liczba osób w rodzinie – 4 595, 

 zasiłek stały: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 432, kwota 

świadczeń – 2 379 461 zł,  

 zasiłek okresowy: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 721, kwota 

świadczeń – 1 907 417 zł, 

 zasiłek celowy ogółem: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 1 435, 

kwota świadczeń – 2 448 245 zł, 

 zasiłek celowy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: liczba osób, którym 

przyznano decyzją  świadczenie – 1 305, kwota świadczeń -2 230 075 zł, 

 posiłek ogółem: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 865, kwota 

świadczeń – 257 781 zł, 

 posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: liczba osób, którym decyzją 

przyznano świadczenie – 842, kwota świadczeń – 171 126 zł, 

 odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej: liczba osób, którym 

przyznano decyzją świadczenie – 218, kwota świadczeń – 5 392 012 zł, 

 wspieranie rodziny i piecza zastępcza: liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny-

91, liczba asystentów rodziny – 5, 

 usamodzielnienie  osób opuszczających instytucje, o których mowa w art. 88 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej – 529 zł, 

 dodatki mieszkaniowe: kwota świadczeń – 2 449 516 zł, 

 dodatki energetyczne: kwota świadczeń – 29 596 zł. 

W oparciu o Sprawozdanie MRPiPS-03, Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole 

i w domu”, Sprawozdanie rzecz.-fin. wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja 

dodatku wychowawczego za I i II półrocze, Sprawozdanie rzecz.-fin. z wykonywania przez 

gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej za I i II półrocze, 

Sprawozdanie rzecz.-fin. z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, 

Sprawozdanie rzecz.-fin. z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom 
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uprawnionym do alimentów, Sprawozdanie rzecz.-fin. z realizacji zadań z zakresu zasiłków 

dla opiekunów, Sprawozdanie z realizacji dodatku wychowawczego, dodatku 

do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, sprawozdania 

rzecz.-fin. z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego określić można 

jak kształtowały się zjawiska będące przedmiotem badań w OZPS za rok 2020: 

 liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 2 682, liczba rodzin – 1 927, 

liczba osób w rodzinach – 4 595, 

 liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie pieniężne – 1 597, liczba rodzin 

– 1 516, liczba osób w rodzinach – 3 656, 

 liczba osób którym przyznano decyzją  świadczenie niepieniężne – 1 129, liczba 

rodzin 775, liczba osób w rodzinach 2 370, 

 do najczęstszych powodów udzielenia pomocy zaliczyć należy: bezrobocie, ubóstwo, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, 

 liczba osób, którym przyznano decyzją usługi opiekuńcze – 232, liczba przyznanych 

godzin – 62 062, koszt świadczeń – 1 087 193 zł, 

 liczba osób, którym przyznano decyzją specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi: 42, liczba przyznanych godzin 19 162, kwota 

świadczeń: 390 855, 

 zasiłek stały: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 432, kwota 

świadczeń – 2 373 508 zł, 

 zasiłek okresowy: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 721, kwota 

świadczeń – 1 907 417 zł, 

 zasiłek celowy ogółem: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 1 435, 

kwota świadczeń – 2 448 245 zł, 

 zasiłek celowy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: liczba osób, którym 

przyznano decyzją świadczenie – 1 305, kwota świadczeń – 2 230 075 zł, 

 posiłek ogółem: liczba osób, którym przyznano świadczenie – 865, kwota świadczeń 

– 257 781 zł, 

 posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: liczba osób, korzystających 

z posiłku – 842, kwota świadczeń – 170 995 zł, 

 odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej: liczba osób, którym 

przyznano decyzją świadczenie – 218, kwota świadczeń – 5 392 012 zł, 

 wspieranie rodziny i piecza zastępcza: liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny - 

91, liczba asystentów rodziny – 5, 

 rodzinna piecza zastępcza (bez dodatku wychowawczego): kwota świadczeń 978 450 

zł,  

 dodatek wychowawczy: kwota świadczeń 387 217 zł, 

 dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 

335 098 zł, 

 usamodzielnienie osób opuszczających pieczę zastępczą – 222 146 zł, 

 usamodzielnienie  dla osób opuszczających instytucje , o których mowa w art. 88 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej – 529 zł, 

 świadczenie wychowawcze – 53 214 825 zł, 
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 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 5 795 499 zł, 

 świadczenia opiekuńcze: kwota świadczeń – 15 593 599 zł, 

 świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 2 543 213 zł, 

 zasiłek dla opiekuna – 278 401 zł, 

 dodatki mieszkaniowe – 2 449 516 zł, 

 dodatki energetyczne – 29 596 zł, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne– 754 900 zł, 

 składki na ubezpieczeni społeczne –  1 940 306 zł, 

 stypendia socjalne – 210 633 zł. 

Analizując oceny zasobów pomocy społecznej z lat poprzednich i dane będące w posiadaniu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące roku 2020 pod kątem istniejących 

problemów i potrzeb pamiętać należy, iż powodzenie  realizacji  zadań  w  znacznej mierze 

zależy od decyzji podejmowanych przez jednostki działające w sferze polityki społecznej 

na szczeblu samorządowym jak również centralnym.  

 

Z niniejszych opracowań wynikają priorytetowe rekomendacje do realizacji w przyszłych 

latach: 

1. Charakterystyka osób korzystających z pomocy i wsparcia instytucji polityki 

społecznej.  

Z danych dotyczących liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia wynika, że ogólna 

liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie z pomocy społecznej charakteryzuje 

się nieznaczną tendencją malejącą: w 2018 roku – 2.058 (liczba osób w rodzinach 5 075), 

w 2019 roku – 1.989 (4 836 osób w rodzinach), w 2020 roku – 1 927 (4 595 osób w rodzinach). 

Daje się jednak zauważyć, że nieznacznie spada liczba klientów pomocy społecznej w wieku 

poprodukcyjnym, tj. kobiet powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65 lat. Liczba osób, którym 

decyzją przyznano świadczenie wyniosła: w 2018 r. – 474 osoby, w 2019 roku – 467, natomiast 

w 2020 roku - 444. Na tym samym poziomie utrzymuje się  liczba  przyznanych zasiłków  

stałych, a  spada liczba osób, którym przyznane zostały  zasiłki  okresowe  i celowe. Decyzją 

przyznano zasiłek stały: w 2018 - 458 r. oraz w 2019 r. – 458, natomiast w 2020 r. - 432. Zasiłek  

okresowy przyznano w 2018 roku – 846 osobom, w 2019 roku – 757 osobom, w 2020 – 721 

osobom. Ogółem zasiłek celowy decyzją przyznano w 2018 roku – 1 577, natomiast w 2019 r. 

– 1 543 osobom, w 2020 roku – 1 435 osobom. Liczba przyznanych świadczeń niepieniężnych 

w postaci posiłku utrzymuje się na tym samym poziomie. W 2018 r. z tej formy pomocy 

skorzystało  916 osób, a w 2019 roku – 933 osoby, w 2020 roku – 865 osób. Głównymi 

powodami udzielenia pomocy i wsparcia w 2020 roku było: bezrobocie – 1 063 rodzin (2 982 

osób w rodzinach), ubóstwo – 787 rodzin (1 671 osób w rodzinach), a także długotrwała 

lub ciężka choroba - 695 rodzin (1 311 osób w rodzinach).  

 

2. Starzenie się społeczeństwa, a wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. 

W Przemyślu podobnie jak w całym kraju zauważalny jest proces starzenia się społeczeństwa. 

Z prognoz demograficznych na lata 2011-2035 wynika, że zmniejszeniu będzie ulegała liczba 

mieszkańców, pogorszy się struktura wiekowa i nastąpi wzrost wielkości populacji ludności 

w wieku poprodukcyjnym. Takie prognozy ukierunkowują cele strategiczne w pomocy 

społecznej na szeroko rozumianą pomoc osobom w podeszłym wieku, a przede wszystkim 

zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie osób starszych w domach pomocy 
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społecznej i zabezpieczenie usług opiekuńczych oraz pobytu w dziennych ośrodkach wsparcia 

dla seniorów. Od kilku lat zauważalny  jest  wzrost wydatków na usługi opiekuńcze oraz wysoki 

poziom wydatków, jakie ponosi miasto na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej. 

W pierwszym przypadku sytuacja kształtowała się następująco: rok 2018 – 949 139 zł, rok 

2019 – 1 030 954 zł, rok 2020 – 1 087 193 zł, a w drugim zaś: rok 2018 – 5 002 742 zł, rok 

2019 – 5 503 054 zł, rok 2020  - 5 392 012 zł 

 

3. Zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta rodzinom przeżywającym problemy 

opiekuńczo – wychowawcze. 

W 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu zatrudnionych było pięciu 

asystentów, którzy wsparli 91 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Jest to 

zadanie obowiązkowe gminy. W 2020 roku MOPS nie mógł pozyskać środków finansowych  

w ramach Resortowego Programu „Asystent rodziny pieczy zastępczej na rok 2020”. 

Zważywszy na wymierne efekty pracy asystenta z rodzinami, konieczne jest dalsze 

zapewnienie środków na realizację tego zadania. 

 

4. Piecza zastępcza i jej koordynowanie  

Na koniec 2020 roku w 79 rodzinach zastępczych umieszczonych było 92 dzieci. 

W poprzednim roku liczba rodzin zastępczych była na tym samym poziomie  (ilość dzieci – 

100). Z rodzinami nadal pracuje 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W związku 

z tym, iż rodzinne formy pieczy zastępczej są bardziej wskazane dla prawidłowego rozwoju 

dziecka, niż forma instytucjonalna, należałoby pozyskać kandydatów do pełnienia funkcji 

zawodowej rodziny zastępczej, bądź prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Pomimo 

promowania idei rodzicielstwa zastępczego nadal liczba rodzin zastępczych 

jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb zapewnienia opieki dzieciom, które nie mogą 

pozostawać w swoim środowisku naturalnym.   

 

5. Świadczenia wychowawcze  

W 2017 roku po raz pierwszy w ocenie zasobów pomocy społecznej wykazano dane w zakresie 

wypłaty świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym w OZPS widoczny 

jest gwałtowny wzrost wydatków na realizację zadań realizowanych przez MOPS. Od 1 lipca 

2019 r. zlikwidowane zostało kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko. 

Świadczenie to przysługuje już zatem na każde dziecko, niezależnie od dochodów. Należy 

zaznaczyć, że na realizację zadania zleconego Miastu z zakresu administracji rządowej 

w budżecie na 2017 rok przeznaczono – 33.986.771 zł, w 2018 roku – 32.705.532 zł, w 2019 

roku - 42.572.093 zł, w 2020 roku – 53 661 874 zł. 

 

6.6.2  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Przemyśla na lata 2016-2022 

 

W myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., pomoc społeczna wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Głównym jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
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i możliwości. Ustawa ta zobowiązała gminy do opracowania i realizacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016 – 2022, 

stanowi odpowiedź na to wyzwanie. Strategia ta przyjęta została uchwałą nr 104/2016 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

1) Zbudowanie spójnego systemu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia. 

2) Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. 

3) Wzmocnienie pozycji rodziny oraz rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu 

rodziny w środowisku lokalnym. 

4) Stworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb osób starszych oraz aktywizacji 

społecznej osób wykluczonych. 

5) Rozwinięcie  systemu  zapobiegania i  przeciwdziałania  problemom uzależnień 

i przemocy. 

6) Wdrożenie programu aktywnej polityki społecznej. 

7)  

 

Realizacja w 2020 r. 

Cele strategiczne realizowane były m.in. poprzez następujące działania: 

Ad 1. Cel strategiczny nr 1 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zapobieganie sytuacjom 

kryzysowym wynikającym z długotrwałego pozostawania bez pracy:  

Rok 2020 był kolejnym rokiem realizacji prac społecznie użytecznych. Prace społecznie 

użyteczne są organizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 

w  organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz 

społeczności lokalnej i w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej.  Pomiędzy 

podmiotami, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne a uczestnikiem 

nie jest zawierana żadna umowa.  

Nie występuje stosunek pracy - jest to realizacja o charakterze zobowiązaniowym według 

prawa cywilnego. W 2020 roku prace realizowane były w 21 jednostkach, do których 

skierowano 50 osób; 1 063 rodzin skorzystało z pomocy MOPS z tyt. bezrobocia, 

- opracowanie i realizacja projektów służących aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych: 

W 2020 roku realizowano 1 projekt: 

 „Przemyślany Rozwój” - Projektem w 2020 roku zostało objętych łącznie 180 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 

Ad 2. Cel strategiczny nr 2 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 zminimalizowanie uciążliwości i ograniczeń wynikających z różnych form 

niepełnosprawności:  

 montaż dzwonka przywoławczego dla osób ze szczególnymi potrzebami przy wejściu 

do budynku znajdującego się przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu.  
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 w ramach likwidacji barier architektonicznych w 2020 r. w ciągach komunikacyjnych ulic 

i chodników: 

- poprawiono 9.646,30 m2 nawierzchni komunikacyjnych, obniżono krawężniki, wykonano 

nowe przejście dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika i oznakowaniem poziomym 

i pionowym, a także oznakowano, wykonano albo odnowiono oznakowanie dla pieszych, 

- wykonano właściwą lokalizację przystanków publicznego transportu zbiorowego 

albo też zlokalizowano nowe przystanki autobusowe na żądanie wraz z oznakowaniami, 

- wydzielono i oznakowywano miejsca postoju dla uprawnionych osób niepełnosprawnych 

na parkingach miejskich i przed budynkami użyteczności publicznej, wyznaczono 

i oznakowano 2 nowe miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, 

 zapewnienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

i gospodarczym – Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Organizacji Pozarządowych w 2020 

r. we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych UM współdziałał w zorganizowaniu 

2 przedsięwzięć w obszarze działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji 

i turystyce, 

 zintegrowany system pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom – 

na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 r. działał Środowiskowy Dom Samopomocy 

z liczbą miejsc 54. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - w celu realizacji procesu 

edukacyjnego nie dłużej, niż do ukończenia 25 r.ż., wydała 161 orzeczeń i 25 opinii 

dla osób niepełnosprawnych. W budynku Poradni przy ul. Kapitulnej znajduje się winda 

oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Uczniom, także z niepełnosprawnościami, 

oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) na bieżąco udzielano pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

 dążenie do pełnej integracji oraz wyrównanie szans osób niepełnosprawnych – 

na podstawie umowy nr AS3/000048/09/D z dnia 24.04.2018 r. (z późniejszymi aneksami) 

w roku 2020 kontynuowany był program „Aktywny samorząd”, którego celem 

jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do informacji.  

Na wypłatę dofinansowań w jego ramach przeznaczono (razem z kosztami realizacji programu) 

w dwóch transzach łącznie kwotę 642.180,00 zł, w tym na Moduł I  

- 391.500,00 zł, a na Moduł II - 212.000,00 zł. 

Udzielona pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” (edycja 2020/2021, realizacja 

w roku 2020): 

a) w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) 

zawarto 40 umów i wypłacono dofinansowanie w wysokości 132.683 zł, 

b) w ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) zawarto 79 

umów na podstawie 95 złożonych wniosków osób niepełnosprawnych oraz wypłacono 

dofinansowanie na łączną kwotę 135.723 zł. 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Gminie 

Miejskiej Przemyśl przypadającą według algorytmu w 2020 r. kwotę środków 

finansowych w wysokości 3.421.428,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Część tej kwoty w wysokości 

2.152.080.00 zł stanowiły zobowiązania wyliczone przez PFRON, które wynikają 
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z ciągłości realizacji zadania pn. dofinansowanie kosztów działalności warsztatów 

terapii zajęciowej dla 105 uczestników. 

 

Ad 3. Cel strategiczny nr 3 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 opracowanie i realizacja „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 

w Przemyślu na lata 2018-2020”.  

 zbudowanie zintegrowanego systemu pieczy zastępczej: 

MOPS jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zatrudniał w 2020 r. 4 koordynatorów 

rodziny. Pracowali oni z 56 rodzinami. W 84 rodzinach zastępczych umieszczonych było 108 

dzieci. 15 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy 

zastępczej zdecydowało o opuszczeniu rodziny i objętych zostało indywidualnym programem 

usamodzielnienia. 

 rozwój usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy 

społecznej, organizacje pozarządowe i inne podmioty: 

Na terenie Miasta Przemyśla usługi opiekuńcze realizowane są przez 2 organizacje 

pozarządowe: Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. W ubiegłym 

roku usługi opiekuńcze przyznane zostały 232 osobom. Zrealizowano 60 273 godzin usług. 

 pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji rodziny: 

W 2020 roku w MOPS w Przemyślu zatrudnionych było 5 asystentów rodziny, którzy 

pracowali z 91 rodzinami. 

 

Ad 4. Cel strategiczny nr 4 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 ukształtowanie pozytywnych postaw w społeczności lokalnej wobec integracji osób 

starszych: 

Gmina Miejska Przemyśl objęła dofinansowaniem 2 placówki działające na rzecz osób 

starszych na terenie Miasta: 

 Dom dziennego Pobytu „Senior Wigor” prowadzony przez Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej. Zapewnia kompleksową opiekę dzienną osobom starszym, o obniżonej 

samodzielności i sprawności psychoruchowej, a także tym, którzy pragną aktywnie 

spędzać czas.  

Opiekunowie, terapeuci zajęciowi oraz psycholog dbają o zrównoważony rozwój i pobudzanie 

niewykorzystanego potencjału podopiecznych. Celem ośrodka jest zapewnienie 

bezpieczeństwa, pomocy i opieki osobom w podeszłym wieku.  

ośrodka jest zapewnienie bezpieczeństwa, pomocy i opieki osobom w podeszłym wieku.  

W 2020 roku Gmina Miejska Przemyśl przekazała na realizację zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” kwotę 

w wysokości 265.000,00 zł – z czego środki wykorzystane wyniosły 262.065,55 zł. 

Niewykorzystana część dotacji w wysokości 2.934,45 zł została zwrócona do Gminy Miejskiej 

Przemyśl. 

Liczba miejsc w placówce – 30. 

 Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych (Klub Seniora) - 

placówka prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W 2020 roku 

Miasto Przemyśl dofinansowywało funkcjonowanie w/w jednostki kwotą 30.000,00 

zł. Na co dzień w ośrodku przebywało 45 osób.  
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  „Przemyska Karta Seniora” - Program skierowany jest do seniorów powyżej 60 roku 

życia. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie aktywizacji i udziału seniorów w życiu 

miasta Przemyśla, zapewniając im funkcjonowanie w społeczeństwie w zdrowiu, przy 

zachowaniu niezależności i satysfakcji z życia. Program umożliwia nabycie towarów  

i usług ze zniżkami dedykowanymi specjalnie dla seniorów. 

W 2020 roku wpłynęło 241 wniosków o przyznanie Przemyskiej Karty Seniora, a do Programu 

Przemyska Karta Seniora przystąpiło 7 Partnerów oferując seniorom posiadającym Kartę 

różnego rodzaju ulgi i zniżki. 

 

 rozwój działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i poprawy warunków życia osób 

i rodzin żyjących w biedzie: 

W 2020 roku  787 rodzin skorzystało z pomocy MOPS, w których jako powód trudnej sytuacji 

życiowej zdiagnozowano ubóstwo. 

 tworzenie warunków wychodzenia z bezdomności: 

Pomoc z tyt. bezdomności przyznana została 38 osobom. Ponadto  Miasto Przemyśl w ramach 

umowy zawartej z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło w Przemyślu 

przekazał organizacji na prowadzenie i utrzymanie Schroniska 162 000 zł.  

 

Ad 5. Cel strategiczny nr 5 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 zintegrowany system pomocy rodzinom dotkniętym przemocą: 

Przy MOPS w Przemyślu funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, w 2020 roku odbyło się 7 posiedzeń ZI, na których pomocą objęto  151 

rodzin (475 osób).  W 2020 roku założono 80 Niebieskie Karty, zakończono zaś 84 procedury 

NK. Nikogo nie skierowano na terapię dla sprawców przemocy w rodzinie. 

 program profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów przemocy i przeciwdziałania uzależnieniom: 

Na terenie Przemyśla w 2020 roku opracowano i zrealizowano 3 programy służących 

działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza 

w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W programach uczestniczyło 159 

osoby. 

 

Ad 6. Cel strategiczny nr 6 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 podniesienie kwalifikacji kadr zajmujących się pomocą osobom i rodzinom: 

W roku ubiegłym ze 125 pracowników MOPS 60 skorzystało z różnych szkoleń, z tego niektóre 

osoby kilkakrotnie. 

 wprowadzenie i wsparcie innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej:  

W 2020 roku kontynuowana była realizacja Programu „Przemyślany Rozwój”, który 

nastawiony jest na poprawę zdolności do zatrudnienia 180 klientów/klientek MOPS 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta 

Przemyśla korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Przewidywany okres trwania 

projektu to wrzesień 2020 r. 

 usystematyzowanie współpracy instytucji działających na rzecz aktywnej integracji 

i pomocy społecznej: 
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2020 rok był kolejnym rokiem współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych. 

 

 

6.6.3  Miejski Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw 
osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025 

 

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań własnych powiatu 

należy opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania 

oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

Obowiązujący Program obejmuje okres od 2016 r. do 2025 r. i został opracowany 

przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu we współpracy 

z przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla. 

Celem strategicznym Programu jest tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju 

i zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie 

życia, gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym. 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

Określono priorytety (cele szczegółowe) realizacji Programu, tj.:  

1) kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych, 

2) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających 

im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 

3) zwiększenie szans osobom niepełnosprawnym na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwości lub umożliwienie im ze względu 

na stopień niepełnosprawności pracy, w warunkach dostosowanych do ich indywidulanych 

potrzeb, 

4) zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier 

architektonicznych, transportowych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów 

użyteczności publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwości 

komunikacji między-ludzkiej, 

5) wzrost aktywności osób niepełnosprawnych. Zapewnienie równych szans osobom 

niepełnosprawnym w dostępie do kultury, sportu, rekreacji i turystyki. 

 

Realizacja w 2020 r. 

Źródłem finansowania zadań ujętych w Programie są głównie środki otrzymane 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach algorytmu 

oraz programów celowych, a także z budżetu miasta Przemyśla na realizację zadań statutowych 

miasta i jednostek organizacyjnych. 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie Miejskiej 

Przemyśl przypadającą według algorytmu w 2020 r. kwotę środków finansowych w wysokości 

3.421.428,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. Znaczna część tej kwoty w wysokości 2.152.080.00 zł stanowiły 

zobowiązania wyliczone przez PFRON, które wynikają z ciągłości realizacji zadania 

pn. dofinansowanie kosztów działalności 3-ech warsztatów terapii zajęciowej dla 105 

uczestników.  

Zadania w ramach rehabilitacji społecznej na terenie miasta Przemyśla realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - Powiatowy 

Urząd Pracy. 

 

Wykorzystanie środków PFRON przekazanych Gminie Miejskiej Przemyśl 

wg algorytmu: 

Rehabilitacja społeczna [realizacja: MOPS w Przemyślu] 

 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – realizacja ze względu na pandemię była mniejsza, niż w roku 2019. 

Dofinansowanie wypłacono dla 217 osób (w tym 61 opiekunów) na kwotę 286.480 zł, 

z czego 23 dofinansowania wypłacono z tytułu uczestnictwa w turnusach dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej, 

 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 

ze względu na wystąpienie pandemii koronawirusa zawarto 5 umów, ale zrealizowano 

tylko 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania (wg zawartych umów) 7.513 zł dla 3 

organizacji. W ramach imprez integracyjno - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych 

wypłacono dofinansowanie uczestnictwa dla 65 osób, w tym dla 49 osób 

niepełnosprawnych, 

 Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – w ramach dofinansowania 

zrealizowano 37 umów. Na ich podstawie ze środków PFRON wypłacono 41.008 zł, z tego 

13 dofinansowań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 17.447 zł, 

 Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 

wypłacono 304 dofinansowania na kwotę 414.013 zł, w tym dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej - 34 dofinansowania na kwotę 101.986 zł, 

 Dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych w miejscu 

ich zamieszkania – na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki PFRON w wysokości 

232.932 zł, co pozwoliło na wypłatę 93 dofinansowań, w tym 14 dofinansowań 

do realizacji wniosków złożonych na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

na kwotę 32.100 zł, 

 Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności trzech warsztatów terapii 

zajęciowej – 2.152.080 zł. 

W 2020 roku na finansowanie kosztów działalności 3-ech warsztatów terapii zajęciowej 

znajdujących się na terenie Miasta Przemyśla dla 105-ciu uczestników przeznaczono łącznie 

(z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania) kwotę 2.392.026 zł, z tego 

dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 2.152.080 zł. Pozostałe koszty pokryte były 

ze środków samorządowych Gminy Miejskiej Przemyśl - w wysokości 239.120 zł – 

oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
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Intelektualnie w Przemyślu (tj. jednego z  podmiotów prowadzących warsztat terapii) w kwocie 

826 zł. Jednostkami prowadzącymi WTZ-ty na terenie Przemyśla w 2020 r. były:   

a) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Przemyśl (WTZ przy ul. Sobótki 23  

z 45-cioma uczestnikami),   

b) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE” 

z siedzibą w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 24 (WTZ przy ul. Słowackiego 85, terapią 

zajęciową w roku 2020 objętych było wg umowy 40 osób niepełnosprawnych),   

c) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu - WTZ 

przy ul. Lelewela 8a, w którym w terapii zajęciowej w 2020 r. uczestniczyło 20 osób. 

 

Rehabilitacja zawodowa [realizacja: PUP w Przemyślu] 

W ramach przyznanego Gminie Miejskiej Przemyśl limitu środków PFRON na zadania 

z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na poszczególne 

zadania wykorzystano nast. środki: 

  finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych (1 osoba) – 3.125 zł, 

 jednorazowe dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej 

lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej (1 wniosek) – 40.000 zł, 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (3 stanowiska)  

– 120.000 zł. 

  

Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez MOPS 

Na podstawie umowy nr AS3/000048/09/D z dnia 24 kwietnia 2018 r. (z aneksami) 

w roku 2020 kontynuowany był pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, którego celem 

było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do informacji. 

 Przygotowano i wysłano do PFRON wystąpienie realizatora programu o przyznanie 

środków PFRON na realizację programu. MOPS jako realizator programu „Aktywny 

Samorząd” wprowadził Zasady realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

oraz Regulamin pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” obowiązujące w 2020 roku, 

jak również powołał Zespół Opiniujący wnioski. Składanie i realizacja wniosków 

o dofinansowanie w ramach „Aktywnego Samorządu”, zarówno w Module I, jak i w Module 

II, odbywały się w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia [SOW]. Dokumentację osób, 

które w MOPS złożyły wnioski w wersji papierowej, wprowadzano w wersji elektronicznej 

do systemu SOW. 

 Na wypłatę dofinansowań w ramach programu „Aktywny Samorząd” przeznaczono 

(razem z kosztami realizacji programu, tj. promocją, obsługą i ewaluacją) w dwóch transzach 

łącznie kwotę 642.180,00 zł, w tym na Moduł I - 391.500,00 zł i na Moduł II - 212.000,00 zł. 

 Moduły, obszary i zadania programu, które były uruchomione w 2020 roku w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:  

Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

a) Obszar A – Likwidacja bariery transportowej 

- Zadanie 1: dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego  

samochodu (narząd ruchu) 

 - Zadanie 2: dofinansowanie uzyskania prawa jazdy (narząd ruchu) 
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 - Zadanie 3: dofinansowanie uzyskania prawa jazdy (narząd słuchu) 

- Zadanie 4: dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (narząd słuchu) 

b) Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 

 - Zadanie 1: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (orzeczenie o niepełnosprawności, stopień znaczny; narząd wzroku 

lub dysfunkcja obu kończyn górnych) 

 - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

 - Zadanie 3: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (stopień umiarkowany; narząd wzroku) 

 - Zadanie 4: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (orzeczenie o niepełnosprawności, st. znaczny, st. umiarkowany; narząd 

słuchu, trudności w komunikowaniu się) 

 - Zadanie 5: dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego zakupionego w ramach programu 

c) Obszar C – Likwidacja barier w poruszaniu się 

 - Zadanie 1: dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 - Zadanie 2: dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera 

lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 - Zadanie 3: dofinansowanie zakupu protezy kończyny na co najmniej III poziomie 

jakości 

 - Zadanie 4: dofinansowanie do utrzymania sprawności posiadanej protezy kończyny 

na co najmniej III poziomie jakości 

 - Zadanie 5: dofinansowanie do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 

d) Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej (dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną w różnych formach 

opieki; wnioskodawca - osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym 

w wieku aktywności zawodowej, zatrudniona lub zarejestrowana w PUP) 

Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Udzielona pomoc w ramach programu „Aktywny Samorząd” (edycja 2020/2021, 

realizacja w roku 2020): 

a) w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) 

zawarto 40 umów i wypłacono dofinansowanie w wysokości 132.683 zł, 

b) w ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) zawarto 79 

umów na podstawie 95 złożonych wniosków osób niepełnosprawnych oraz wypłacono 

dofinansowanie na łączną kwotę 135.723 zł. 
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Tabela 45. Realizacja programu "Aktywny Samorząd" - edycja 2020/2021 (realizacja 

2020 r.). 

Zadania 

Środki PFRON 

Przekazane 

transzami na 

realizację 

programu  

[w zł] – limit bez 

kosztów realizacji  

programu 

 

Realizacja 
 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

zawartych 

umów 

Kwoty 

dofinansowania  

w zawartych 

umowach  

[w zł] 

Kwoty 

zrealizowanych 

wypłat na 

podstawie  

zawartych umów  

[w zł] 

M
O

D
U

Ł
 I

 

A1
 

391.500,00 

0 0 0 0 

A2
 4 1 1.252 1.252 

A3
 0 0 0 0 

A4
 0 0 0 0 

B1 22 17 124.309 62.374 

B2 6 3 6.000 0 

B3 5 3 19.905 15.000 

B4 15 9 31.841 31.841 

B5 0 0 0 0 

C1 4 1 15.000 15.000 

C2 1 0 0 0 

C3 2 1 28.033,50 0 

C4 0 0 0 0 

C5 2 1 4.635 0 

D 5 4 7.216 7.216 

Razem MODUŁ 

I 
391.500,00 66 40 238.191,50 

132.683 

MODUŁ II 212.000,00 95 79 190.595 135.723 

R  A  Z  E  M  

(bez kosztów  

realizacji  

programu) 

603.500,00 161 119 428.786,50 268.406 

 

Zakończenie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” edycji 

2020/2021, ze względu na harmonogram wypłat dofinansowań w ramach Modułu I-go 

i Modułu II-go, następuje w następnym roku budżetowym. Zawieranie umów oraz wypłaty 

dofinansowań następują w systemie ciągłym - na bieżąco, aż do zakończenia realizacji 

i rozliczenia programu „Aktywny Samorząd” w kwietniu 2021 r. 

W roku 2020 Gmina Miejska Przemyśl przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez PFRON 

Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Realizatorem 

wyznaczonym do prowadzenia przedmiotowego Programu został MOPS w Przemyślu. 

Program zgodnie z harmonogramem jego realizacji rozliczono w 2021 roku. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania Wieloosobowe stanowisko do spraw 

rehabilitacji społecznej w MOPS: 

- promowało Program poprzez przygotowanie ogłoszeń o naborze wniosków w ramach 

przedmiotowego zadania do zamieszczenia na stronie internetowej MOPS i UM w Przemyślu, 

- przyjmowało wnioski w większości w wersji papierowej, każdy wniosek złożony w wersji 

papierowej wprowadzano w wersji elektronicznej do SOW (wymóg PFRON), procedowano 

i rozliczano wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych w systemie SOW, 

- udzielało osobom zainteresowanym, opiekunom osób niepełnosprawnych oraz pracownikom 

instytucji prowadzących terapię, informacji nt. warunków uzyskania wsparcia w ramach 

Programu, 

- weryfikowało dokumentację, kompletowało wnioski oraz występowało o ich uzupełnienie, 

kiedy zachodziła taka potrzeba, 
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- korespondowało/współpracowało z jednostkami/ośrodkami, które świadczą rehabilitację 

dla osób niepełnosprawnych, 

- przyznawało świadczenia w wersji elektronicznej i papierowej lub weryfikowało negatywnie, 

- współpracowało z Wydz. Finansowym (przygotowywanie poleceń przelewów 

oraz ich kontrola), 

- współpracowało z Wydz. Spraw Społecznych UM w Przemyślu odnośnie umowy i aneksów, 

- współpracowało z Odziałem Podkarpackim PFRON, 

- środki przeznaczone na obsługę Modułu III wydatkowało między innymi na zakup środków 

ochrony osobistej dla wszystkich pracowników MOPS zgodnie z potrzebami w okresie 

pandemii, 

- przygotowało dane do końcowego sprawozdania i rozliczenia wg umowy. 

 

Informacja o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON 

otrzymanych przez Samorząd powiatowy (Gminę Miejską Przemyśl) na realizację 

Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (realizacja w 2020 

r.) 

 
 

W ramach działań z zakresu pomocy środowiskowej w roku 2020 MOPS w Przemyślu 

z tytułu niepełnosprawności przyznał 689 osobom pomoc w łącznej kwocie 6.290.377,10 zł. 

Z pomocy środowiskowej skorzystało 689 rodzin, w których składzie znajdowała się jedna 

lub więcej osób niepełnosprawnych. Na świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 

15.593.599 zł (liczba świadczeń: 38.655) oraz kwotę 278.401 zł z tytułu wypłaty zasiłku 

dla opiekuna. Usługami opiekuńczymi objęto 232 osób starszych - wypłacono kwotę 1.326.006 

zł. Tę formę pomocy w ilości 60.273 godzin świadczyły Polski Czerwony Krzyż oraz Polski 

Komitet Pomocy Społecznej. Natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 
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łącznie 43 osoby z zaburzeniami psychicznymi - wypłacono kwotę 430.701,90 zł. Tę formę 

pomocy w ilości 18.021 godzin świadczył Polski Komitet Pomocy Społecznej. 

 

Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez PUP 

W ramach tego Programu wsparcie otrzymały osoby niepełnosprawne z miasta 

Przemyśla zarejestrowane w PUP na podstawie indywidualnych planów działania 

dostosowanych do profilu pomocy, jak również indywidualnych potrzeb osoby, 

w tym o charakterze aktywizacyjno - wspomagającym w ramach usługi poradnictwa 

zawodowego oraz szkoleń. 
 

Tabela 46. Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem. 
Usługi 

rynku 

pracy 

Porady  

indywidualne  

Porady 

grupowe 

Informacja 

zawodowa 

Szkolenia                 

z zakresu 

umiejętności 

poszukiwania 

pracy 

Szkolenia 

zawodowe 

Program 

PAI 
Ogółem objęci 

poradnictwem 

zawodowym i 

szkoleniami 

2020 

r. 

7 3 156,  

w tym 

grupowa 3 

1 1 0 168 

 

Ponadto w 2020 roku osoby niepełnosprawne z miasta Przemyśla objęto wsparciem 

przy zastosowaniu następujących instrumentów rynku pracy w ramach środków FP, EFS 

i PFRON 

 

Tabela 47. Liczba osób rozpoczynających program. 
Instrumenty 

rynku pracy 

Staż

e 

Prace 

społecznie 

użyteczne 

Prace 

interwe

ncyjne 

Roboty 

publicz

ne 

Jednorazowe 

środki na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

Wyposażenie lub 

doposażenie 

stanowiska pracy  

dla osoby 

niepełnosprawnej 

Bony 

na 

zasie-

dlenie 

Ogó-

łem  

2020 r., 
w tym: 

        

Projekt 

„Aktywizacja 

osób młodych 
pozostających 

bez pracy 

w przemyskim 
(IV)” POWER 

1 0 0 0 0 0 1 2 

Projekt 

„Aktywizacja 

osób młodych 
pozostających 

bez pracy 

w przemyskim 
(V)” POWER 

0 0 0 0 1 1 0 2 

Projekt 

„Aktywizacja 

osób powyżej 29 

r.ż. pozostających 

bez pracy w 
przemyskim 

(VI)” 

RPO 

1 0 0 0 1 0 0 2 

PFRON 0 0 0 0 1 3 0 4 
FP 0 4 2 0 1 2 0 9 
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Ogółem 2 4 2 0 4 6 1  

Ogółem niepełnosprawni aktywizowani na subsydiowanych miejscach pracy 19 

Ogółem niepełnosprawni zatrudnieni na niesubsydiowanych miejscach pracy 75 
 

W ramach usługi pośrednictwa pracy w 2020 r. PUP dysponował 23 ofertami wolnych 

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach współpracy z pracodawcami 

doradcy klienta PUP propagowali tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych 

i wynikających z tego korzyści. Na lokalnym rynku pracy w 2020 r. istniały 2 zakłady pracy 

chronionej: Lis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy oraz Biuro Turystyki „Albatros” 

w Przemyślu. 

Podsumowując, w 2020 roku 237 osoby niepełnosprawne z miasta Przemyśla zostały 

objęte usługami rynku pracy oraz 19 osób niepełnosprawnych otrzymało wsparcie 

instrumentami rynku pracy (praca subsydiowana), zakładane cele/rezultaty zostały osiągnięte, 

efektem jest podjęcie pracy przez 87 niepełnosprawnych, w tym 7 osób z miasta Przemyśla 

podjęło działalność gospodarczą. 

 

Działania podejmowane w ramach realizacji Programu przez inne instytucje, urzędy, 

placówki i organizacje pozarządowe 
 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu w roku 2020 współpracował  

z 23-ma organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami  

i pracodawcami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz pracował 

przy realizacji 3-ech programów celowych na rzecz integracji i wyrównywania szans osób 

niepełno-sprawnych („Program wyrównywania różnic między regionami III”, „Aktywny 

Samorząd”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”); 

W zakresie działalności informacyjnej we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta 

ds. Organizacji Pozarządowych rozdysponowano: 

-  200 sztuk Informatorów  Miasta Przemyśla o placówkach udzielających pomocy w zakresie 

zwalczania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób i rodzin, 

- 75 plakatów o placówkach udzielających wsparcia, 

- 150 Kart informacyjnych „KOPERTA ŻYCIA”, 

- 50 egz. „GŁOSU SENIORA”. 

Ogłoszono też konkurs ofert na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior - WIGOR. 

Uczestniczono w realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”  

w obszarze likwidacji barier architektonicznych, remontu i wyposażenia WTZ (kwota środków 

PFRON - 427.416,10 zł). 

Zapewniono 490 miejsc w domach pomocy społecznej, dziennych ośrodkach wsparcia 

i środowiskowych domach samopomocy. 

Współpracowano z organizacjami pozarządowymi przy organizacji 2 imprez w zakresie 

pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym 

i/lub  

w rekreacji i turystyce (Spotkanie opłatkowe, Potańcówka dla Seniora). 
 

Odnośnie działań podejmowanych przez Wydział Promocji i Kultury UM Przemyśl 

w ramach realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób 
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niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl zorganizowano łącznie 23 wydarzenia, 

w których uczestniczyły 164 osoby. 

Wydział Edukacji i Sportu - dzieci i młodzież niepełnosprawna kształciła się w trzech 

specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, szkole podstawowej z oddziałami 

integracyjnymi oraz w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, które głównie organizują 

kształcenie specjalne dla dzieci i uczniów z Przemyśla i najbliższych okolic. Ogółem w 2020 

r. kształceniem specjalnym we wszystkich typach i rodzajach szkół objęto 581 uczniów, 

wydano 360 orzeczeń i opinii psychologiczno - pedagogicznych. 

- Liczba niepełnosprawnych sportowców uczestniczących w zawodach sportowych na arenie 

krajowej i międzynarodowej wyniosła 14 osób. 
 

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu w roku 2020 realizował priorytety Miejskiego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl 

na lata 2016-2025 - były to: 

5.4 Priorytet 4: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier 

architektonicznych, transportowych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów użyteczności 

publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwość komunikacji 

międzyludzkiej 

Zadania: 

1. Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych ulic i chodników poprzez: 

- poprawę nawierzchni komunikacyjnych: 9.646,30 m2, 

- obniżanie krawężników: wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z obniżeniem 

krawężnika, oznakowaniem poziomym i pionowym - 1 szt., 

- oznakowanie przejść: 

a) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych - 1 szt. (ul. Goszczyńskiego), 

b) wykonanie nowego przejścia dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym - 1 szt. 

(ul. Wysockiego), 

c) odnowienie oznakowania poziomego P-10 "przejście dla pieszych" w kolorze biało-

czerwonym w obrębie szkół: 644 m2, 

- właściwą lokalizację przystanków publicznego transportu zbiorowego: zlokalizowano nowe 

przystanki autobusowe na żądanie z oznakowaniem pionowym D-15 "przystanek autobusowy" 

wraz z tabliczką "Na żądanie" oraz oznakowaniem poziomym P-17 "linia przystankowa" - 3 

szt. (ul. Św. Jana Nepomucena  - 1 szt., ul. Bielskiego - 1 szt., ul. Chrobrego - 1 szt.), 

- Wydzielenie i oznakowywanie miejsc postoju dla uprawnionych osób niepełnosprawnych 

na parkingach miejskich i przed budynkami użyteczności publicznej: wyznaczenie 

i oznakowanie miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej - 2 szt. (ul. 3 Maja, 

ul. Rogozińskiego). 
 

Działania podejmowane w 2020 roku przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych 

w Gminie Miejskiej Przemyśl na lata 2016-202 

Cel strategiczny B: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 

Cel operacyjny B.1: Zminimalizowanie uciążliwości i ograniczeń wynikających z różnych form 

niepełnosprawności 
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Zadanie B.1.1: Eliminowanie barier komunikacyjnych poprzez m.in.: ułatwienie 

przemieszczenia się osób niepełnosprawnych na terenie miasta, jak i pomiędzy miastami 

ościennymi 

Liczba zrealizowanych działań 

na rzecz likwidacji barier 

W roku 2020 utworzono nowe przystanki w ciągach 

aktualnych tras linii autobusowych m. in.  celem 

ułatwienia dostępu do usług przewozowych 

komunikacji miejskiej  

- szczególnie osobom starszym oraz niepełnosprawnym 

Zadanie B.1.2: Dostosowywanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności 

Stopień (%) dostosowywania 

komunikacji miejskiej do 

potrzeb osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności 

80,50 % (36 autobusów, w tym 29 autobusów 

niskopodłogowych) 

Zadanie B.1.3: Dostosowywanie przystanków komunikacji miejskiej do potrzeb ludzi z 

niepełnosprawnością 

Udział % przystanków 

komunikacji miejskiej do 

potrzeb ludzi z 

niepełnosprawnością 

52,21 % (226 wszystkich przystanków, z czego 118 

spełnia warunki techniczne do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) 

 

Działania Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu 

Gmina Miejska Przemyśl w roku 2020 zakończyła inwestycję „Przemyski Inkubator 

Przedsiębiorczości i Innowacji” - budynek przy ul. Ratuszowej 10A w Przemyślu. W wyniku 

realizacji ww. projektu stworzone zostały odpowiednie warunki do sprawnego i samodzielnego 

poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Zakres rzeczowy 

projektu został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: wejście 

do budynku w poziomie terenu - bezprogowe, winda z przystosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje – użytkowe, oraz toalety dla osób 

niepełnosprawnych na każdej kondygnacji użytkowej. 

Przedmiotowe zadanie realizuje: 

Cel strategiczny 5, priorytet 4, zadanie 6 – udostępnianie obiektów użyteczności publicznej 

dla osób na wózkach inwalidzkich; liczba projektów - 1, wartość windy 217.659,34 zł, 

całkowita wartość projektu 4.551.672,22 zł, dofinansowanie 3.101.605,28 zł - Europejski 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

W ubiegłym roku miały miejsce nast. działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

podejmowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej UM w Przemyślu: zawarto 1 umowę 

najmu lokalu mieszkalnego w kat. rodzin 3-osobowych z osobą wychowującą dzieci 

niepełnosprawne. 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22.10.2014 

r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń istnieją następujące możliwości udzielenia 

pomocy osobom niepełnosprawnym:  

- gmina na wniosek najemcy, może dokonać zamiany na inny, wolny lokal o równorzędnym 

metrażu, położony na niższej kondygnacji ze względu na stan zdrowia, poruszanie się na wózku 

inwalidzkim lub inne schorzenie uzasadniające zamianę, 
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- na obowiązujących listach mieszkaniowych umieszczane są osoby, które spełniają warunki 

określone w ww. uchwale; o kolejności umieszczenia na liście, w danej kategorii liczebności 

rodziny, decyduje ocena warunków mieszkaniowych, socjalno-bytowych i rodzinnych 

dokonana w oparciu o kwestionariusz kwalifikacji punktowej; dodatkowe punkty przydzielane 

są pomiędzy inne osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, przy czym wymagane 

jest orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełno-sprawności lub lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Do wynajęcia lokalu z zasobu mieszkaniowego tut. gminy uprawnione są osoby, które 

są stałymi mieszkańcami gminy i pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej 

lub społecznej. Wówczas zawarcie umowy najmu może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

Wydano 161 orzeczeń i 25 opinii dla osób niepełnosprawnych - w celu realizacji procesu 

edukacyjnego, nie dłużej niż do ukończenia 25 r.ż. W budynku Poradni przy ul. Kapitulnej 

znajduje się winda oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby oraz na miarę 

możliwości uczniom, w tym niepełnosprawnym, oraz ich rodzicom na bieżąco udzielano 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu 

W 2020 roku osobom zamieszkałym na terenie miasta Przemyśla Zespół wydał 1.688 orzeczeń 

o stopniu niepełnosprawności, w tym: 

- 146 o stopniu lekkim, 

- 913 o stopniu umiarkowanym, 

- 629 o stopniu znacznym 

oraz 236 orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia. Mieszkańcom Przemyśla 

wydano też 573 legitymacje potwierdzające niepełnosprawność oraz 489 kart parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych. W rozmowach telefonicznych informowano osoby orzekane 

oraz ich opiekunów prawnych o formach wsparcia i pomocy, jaką mogą uzyskać 

w poszczególnych urzędach, instytucjach i stowarzyszeniach na terenie miasta Przemyśla. 

W siedzibie Zespołu na tablicach ogłoszeń umieszczano informacje o: 

- możliwości uczestniczenia osób niepełnosprawnych w projektach, między innymi możliwości 

podjęcia nauki na bezpłatnych kursach komputerowych i językowych adresowanych do osób 

niepełnosprawnych, 

-   możliwości podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, 

-   ulgach i przywilejach dla osób niepełnosprawnych. 
 

W ramach Programu osoby niepełnosprawne z terenu Miasta były objęte pomocą, wsparciem 

i poradnictwem, w tym telefonicznym, przez organizacje pozarządowe działające na ich rzecz, 

które również współpracowały z MOPS w Przemyślu oraz z wydziałami Urzędu Miejskiego. 

Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z MOPS Przemyśl - 12. 
 

Oprócz ww. placówek osoby starsze, w tym osoby z niepełnosprawnością, w roku 2020 mogły 

korzystać z usług oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Jasińskiego 5 (30 uczestników). Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej przy ul. Popiełuszki prowadził także mieszkania treningowe 

dla niepełnosprawnych (liczba osób, które skorzystały w 2020 r. - 23), natomiast 
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przy ul. ks. Piotra Skargi 6 na zajęcia w Klubie Seniora uczęszczało codziennie 30 osób, 

a doraźnie 10 osób, w większości były to osoby starsze i niepełnosprawne. Caritas Przemyśl 

przy ul. Kapitulnej 1 w 2020 r. prowadził Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, która 

obsługiwała osoby niepełnosprawne zarówno z Miasta Przemyśla, jak też i z powiatów 

przemyskiego i jarosławskiego. Caritas Przemyśl, jako organizacja pozarządowa, w całej 

Archidiecezji Przemyskiej w 2020 roku zatrudniał łącznie 26 osób niepełnosprawnych, w tym 

w Mieście Przemyśl - 18 osób. Ponadto Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu swoim 

wsparciem w roku 2020 objęło 87 osób, z czego 10 osób to osoby niepełnosprawne. Obok 

przemyskiego CIS Caritas prowadzi podobne centra w Przychojcu, Tryńczy i w Zarzeczu. 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi również wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego 

dla osób niepełnosprawnych w Ustrzykach Dolnych, Wysokiej oraz w Krośnie. 

 

6.6.4  Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Przemyślu na lata 2018-2020 

 

Program przyjęty został uchwałą nr 22/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 

lutego 2018 r.  

Głównym celem w/w Programu jest zapewnienie rodzinom i ich dzieciom na terenie Przemyśla 

wielowymiarowego i zintegrowanego systemu wsparcia, szczególnie w sytuacjach kryzysu 

i w obliczu trudności życiowych.  

 

Cele szczegółowe, priorytety 

W Programie założono następujące cele: 

1) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny 

2) Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji 

oraz rozwiązywanie już istniejących. 

3) Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

4) Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych. 

5) Pomoc udzielana dziecku i rodzinie. 

 

Realizacja w 2020 r. 

Założone cele w programie w 2020 roku były realizowane w następujący sposób: 

Ad 1. Cel strategiczny nr 1 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 wszystkie dzieci (822 dzieci i młodzieży) skorzystały z posiłków finansowanych 

przez MOPS w placówkach oświatowych, wartość udzielonego wsparcia 147 623 zł, 

 dzieci korzystające z placówek wsparcia dziennego korzystały z dofinansowania 

wydatków związanych z dożywianiem, 

 udzielono pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych w ramach programu 

FEAD, od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Przemyślu wydał skierowania 452  rodzinom, w których zamieszkiwało 1 123 osoby 

 zapewniono pomoc materialną i rzeczową rodzinom w ramach ustawy o pomocy 

społecznej, w tym m.in. zasiłków okresowych (705 rodzin – 1 925 liczba osób 

w rodzinach),celowych w ramach posiadanych środków (695 rodzin – 1 667 liczba osób 

w rodzinach). 



 

155 

  

 

Ad 2. Cel strategiczny nr 2 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 rodziny zagrożone w szczególności wystąpieniem problemów opiekuńczo-

wychowawczych były monitorowane przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 

pedagogów szkolnych. W 2020 roku 213 rodzinom udzielono pomocy z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

 zapewniono dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego 

i prawnego rodzinom zagrożonym kryzysem w ramach Ośrodka Wsparcia Socjalnego,  

z pomocy OWS skorzystało 73 osoby (psycholog – 36, mediator rodzinny – 37), 

 podejmowano współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą 

rodzinom – bieżąca współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny. 

 

Ad 3. Cel strategiczny nr 3 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 rodziny zagrożone kryzysem były systematycznie monitorowane przez pracowników 

socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, z pomocy 

asystenta rodziny skorzystało 91 rodzin, 

 dzieci z rodzin wieloproblemowych były zachęcane przez pracowników socjalnych 

oraz asystentów rodziny do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówki 

wsparcia dziennego, z zajęć prowadzonych przez 10 placówek wsparcia dziennego 

skorzystało 226 dzieci, 

 wspierane i promowane były inicjatywy lokalne w zakresie rodziny i dzieci, 

 wspierany był rozwój placówek wsparcia dziennego, Gmina Miejska Przemyśl udzieliła 

wsparcia finansowego 4 placówkom prowadzonym w formie opiekuńczej 

i specjalistycznej na kwotę 390 720 zł. 

 

Ad 4. Cel strategiczny nr 4 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 działania w zakresie profilaktyki, edukacji oraz wczesnej interwencji w rodzinach 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w 2020 roku 74 rodzin skorzystało z pomocy 

materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, objętych pomocą z powodu 

uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny 

(wartość udzielonego wsparcia 402 569,00 zł), 

 działania podejmowane w tym zakresie w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” 

(na poszczególne lata) oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021”. 

 

Ad 5. Cel strategiczny nr 5 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 działania ukierunkowane na bezpośrednie kontakty z rodziną i dzieckiem – bieżąca 

współpraca z rodziną 5 zatrudnionych asystentów rodziny, 

 działania skierowane na mediacje i negocjacje dotyczące ich postępowania i korekty 

sytuacji – mediator rodzinny udzielił 84 konsultacji i sesji mediacyjnych, 

 wparcie poprzez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej - skorzystało 1 927 rodzin, 
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 pomoc pracowników w załatwianiu spraw urzędowych – bieżąca praca socjalna 

pracowników MOPS, 

 pomoc długofalowa – 1 585 rodzin korzystających z pomocy społecznej to rodziny 

długotrwale korzystające z pomocy MOPS, 

 praca asystentów rodziny z rodzinami - w 2020 roku asystenci pracowali z 91 rodzinami, 

w których znajdowało się 216 dzieci,  

 działania ukierunkowane na uczestnictwo dzieci w zajęciach prowadzonych w 10 

placówkach wsparcia dziennego (w placówkach znajduje się miejsce dla 266 dzieci), 

 udzielanie porad w sprawach życiowych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego, budżetu rodzinnego, pielęgnacją i zdrowotnymi potrzebami dzieci – bieżąca 

praca socjalna pracowników MOPS. 

Rok 2020 był trzecim rokiem realizacji „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej w Przemyślu na lata 2018-2020”. Analiza danych zebranych 

i wskaźników monitorowania stopnia wdrożenia programu pozwala stwierdzić, iż większość 

zaplanowanych w nim działań była realizowana w 2020 roku. 

W trzecim roku funkcjonowania Programu asystą objęto blisko 100 rodzin, z którymi pracę 

prowadziło 5 asystentów rodziny. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zwiększony został 

zakres obowiązków asystenta rodziny, jak i zakres rodzin, które mogą skorzystać z tej formy 

wsparcia. 

Analiza wskaźników monitorowania realizacji Programu wskazała ponadto, że współpraca 

z asystentem rodziny zwiększa szansę rodziców, których dzieci są umieszczone w pieczy 

zastępczej, na odzyskanie prawa do opieki nad nimi. W związku z tym zasadne wydaje 

się objęcie asystą rodzinną większą niż w poprzednich latach liczbę takich rodzin, co również 

może skutkować potrzebą zwiększenia zatrudnienia asystentów rodziny. 

Stopień wdrożenia programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 potwierdza, że założone 

cele i opracowane do nich działania są prawidłowe i będą kontynuowane w kolejnych latach 

funkcjonowania programu. Skuteczność ich realizacji będzie możliwa wyłącznie 

przy interdyscyplinarnej współpracy wszystkich instytucji oraz organizacji działających 

na terenie miasta Przemyśla realizujących zadania na rzecz dzieci i rodzin. 

 

6.6.5  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok, przyjęty został uchwałą 

nr 244/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 roku.  

Stanowi on lokalną strategię w zakresie zapobiegania uzależnieniom i minimalizacji szkód 

społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków oraz innych substancji 

psychoaktywnych na dany rok. Ponieważ ww. Program łączy dwa problemy: alkoholizm  

i narkomanię, oparty jest o dwie ww. ustawy merytoryczne. Program składa się z rozdziałów:  

I. Diagnozy problemu uzależnień i innych zagrożeń społecznych w mieście 

Przemyślu. 

II. Obszary problemowe. 

III. Monitoring Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok w dalszej części niniejszego 

opracowania zwany jest „Gminnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom” 

lub „GPPU”.  

I. Cele strategiczne przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Przemyślu na 2020 rok: 

 

1. Organizacja pomocy i utrzymanie dobrej jakości oferty skierowanej do osób pijących 

szkodliwie, osób uzależnionych  i współuzależnionych. 

2. Ograniczanie przypadków zakłócania porządku publicznego przez osoby będące 

pod wpływem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 

3. Ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu, zażywaniem 

narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 

4. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

5. Zabezpieczenie zasobów służących do realizacji zadań gminnego programu 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

6. Stałe monitorowanie przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

W ramach ww. celów strategicznych, realizowane są cele szczegółowe. Wykonywanie 

zadań w nich zawartych, obejmuje przede wszystkim zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (oraz innych 

substancji psychoaktywnych), pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których 

występują problemy uzależnień, ze szczególnym ukierunkowaniem działań  

na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Polega ona także na podejmowaniu czynności  

o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, w celu poszerzania świadomości dzieci 

i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień oraz obejmuje szkolenia wybranych grup 

zawodowych w ww. tematyce. 
 

 

Ad 1. Cel strategiczny nr 1 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania:  

 wspomagano środowiska pracujące na rzecz rodziny i osób uzależnionych od alkoholu 

(podnoszenie kwalifikacji m.in. członków GKRPA; współpraca GKRPA z MOZU  

i Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychiatrycznym w Żurawicy); 

 zabezpieczono ofertę wzmacniającą abstynencję osób uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin (wspierano działania terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz działania 

abstynenckie wzmacniające powrót do zdrowia i do rodziny – Klub Abstynenta 

„ALFA); 

 wspierano osoby uzależnione od alkoholu w zakresie redukcji szkód zdrowotnych 

(motywowanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego 

przez Zespół Motywujący GKRPA;  prowadzone było poradnictwo psychologiczne,  

z którego skorzystało 113 osób, prawne – 198 osób, socjalne – 97 osób i terapeutyczne 

dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin). 
Ad 2. Cel strategiczny nr 2 został zrealizowany m.in. przez następujące działania: 

 współpracę z instytucjami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa 

publicznego (prowadzenie wspólnych działań z Komendą Miejską Policji, Strażą 
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Miejską, MOPS, MOZU poprzez edukację w placówkach oświatowych i zakładzie 

karnym);  

 współpracę z instytucjami oraz organizacjami świadczącymi pomoc osobom 

doznającym przemocy w rodzinie m.in. Zespołem Interdyscyplinarnym 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym w strukturach Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
 

Ad 3. Cel strategiczny nr 3 został zrealizowany m.in. poprzez następujące działania: 

 na podstawie otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych 

wyłoniono 8 realizatorów, którzy przez ok. 7 miesięcy prowadzili sportowo-rekreacyjne 

zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień  dla 279 dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Przemyśla (zadanie pn. „Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych  

i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć 

sportowo –rekreacyjnych”); 

 wspierano działalność placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych (4 świetlice środowiskowe, do których łącznie uczęszczało 

148 dzieci i młodzieży); praca placówek była prowadzona w formie zdalnej  

i stacjonarnej w zależności od aktualnych wytycznych; 

 podjęte zostały działania zmierzające do wskazania wartości abstynenckich dzieciom 

i młodzieży oraz podnoszenia ich świadomości w zakresie przyczyn i skutków 

używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych m.in. wspierano 

w szkołach realizację  programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień. Wybrane w konkursie ofert Stowarzyszenie 

Animatorów Trzeźwości z uwagi na wprowadzony stan epidemii nie zrealizowało 

zadania w edycji wiosennej. W związku z nadejściem jesiennej fali epidemii 

i możliwością ponownego zamknięcia szkół zrealizowano jeden program pn. „Kronika 

przypadków krasnoludka Nieśmiałka”. Scenariusz programu został dostosowany 

do realizacji w formie zdalnej. W związku z powyższym działaniami objęto 14 

zespołów klasowych na terenie 9 szkół podstawowych miasta Przemyśla. Udział 

w programie wzięło 317 uczniów, 14 nauczycieli oraz 287 rodziców; 

 Wydział Spraw Społecznych, wraz z Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg, 

włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną „BEZ CHEMII NA DRODZE”, 

realizowaną przez Fundację Poza Schematami (finansowaną ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardu). Jej celem było rozpowszechnienie informacji 

na temat prawnych konsekwencji i ryzyka związanych ze skutkami używania substancji 

psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze. Kampania adresowana była do 

wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów, pasażerów, 

pieszych. Działania kampanii kierowane były również do rodziców dzieci 

i nastolatków, którzy będą samodzielnie poruszać się po drogach, a w bliższej 

lub dalszej przyszłości uzyskają prawo jazdy; 

 wspierano programy wychowawcze z elementami profilaktyki uzależnień w czasie 

wypoczynku zimowego i letniego. Łącznie na podstawie konkursu ofert finansowe 

wsparcie otrzymało 9 podmiotów, które zorganizowały wypoczynek dla 222 dzieci 

i młodzieży z terenu miasta Przemyśla; 
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 w 2020 r. zrealizowane zostało zadanie zapisane w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. „Podnoszenie kwalifikacji m.in. członków 

GKRPA oraz osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pomocą 

dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków (udział w szkoleniach, konferencjach, 

sympozjach, superwizjach i innych formach spotkań)”, poprzez dofinansowanie 

kosztów szkolenia specjalistycznego w zakresie profesjonalnej pomocy 

psychologicznej w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii osób uzależnionych 

od alkoholu, narkotyków oraz hazardu – pn. „Krakowska Szkoła Psychoterapii 

Uzależnień KRAK-UZ”;  

 wsparte zostały działania informacyjne i edukacyjne w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu 

lokalnego czasopisma tematycznego pn. „Bez Toastu”. Pismo to dociera m.in. 

do wszystkich przemyskich szkół. 
 

Ad 4. W ramach celu strategicznego nr 4 zrealizowano m.in. następujące zadania: 

 aktywizacją zawodową i społeczną objętych zostało 128 osób, w tym 74 kobiety i 54 

mężczyzn poprzez wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej;.   
 

Ad. 5. Cel strategiczny nr 5 został zrealizowany przez następujące działania: 

 w 2020 r. zrealizowano zadanie pn. „Utrzymanie dobrych warunków pracy realizatorów 

zadań gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom”, poprzez dofinansowanie 

kosztów remontu dla świetlicy Oratorium. 

 

Ad. 6. Cel strategiczny nr 6 został zrealizowany m.in. poprzez następujące zadania: 

 systematyczne informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń 

na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych – 93 oględzin punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

 

II. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 

 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w oparciu  

o regulamin określający zasady funkcjonowania w zakresie: 

a) inicjowania i koordynowania polityki miasta wobec problemów alkoholowych 

i narkotykowych na jego terenie, 

b) kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego 

przez Prezydenta Miasta) zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,   

c) opiniowania wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod względem lokalizacji punktu sprzedaży zgodnie z uchwałami rady gminy,  

d) podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 
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2) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w zakresie podejmowania działań 

koordynujących realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Uzależnieniom, 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie strategii rozwiązywania problemów 

społecznych  miasta Przemyśla, 

4) placówki oświatowe w zakresie działań statutowych realizowanych w szkołach, 

na postawie programów wychowawczych i profilaktycznych,  

5) Komenda Miejska Policji, 

6) Straż Miejska, 

7) organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe prowadzące statutowe 

działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – realizujące zadania Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom, 

8) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Oddział Odwykowy, 

mieszczące się w strukturach Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Żurawicy,  

9) Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w zakresie wspomagania terapii uzależnień 

i interwencji kryzysowej, 

10) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - w zakresie ochrony zdrowia, 

11) inne podmioty, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Uzależnieniom. 

III. Źródła i zadania finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok były środki finansowe z budżetu 

miasta pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2020 r. zrealizowano zadania ujęte w GPPU na kwotę 1.218.082,78 zł. 

 

IV. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Na mocy art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.) wójtowie, 

burmistrzowie, prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego. Funkcjonująca w 2020 r. GKRPA została powołana 

Zarządzeniem Nr 82/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07-02-2019 r. z póź. zm. 

Do końca grudnia 2020 r. GKRPA pracowała w 11 osobowym składzie. Wszyscy członkowie 

GKRPA ukończyli szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
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alkoholowych (art. 4¹ ust. 4 ww. ustawy) oraz dodatkowo z przeciwdziałania przemocy 

rodzinie. 

Główne zadania GKRPA wynikające z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi: 

1. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania dobrowolnego leczenia odwykowego, 

2. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod wzglądem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, 

o których mowa w art. 12 ust. 1 i 3 cyt. ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których 

sprzedawane i podawane się napoje alkoholowe), 

3. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego 

przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), 

4. inne działania w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
 

W 2020 roku do GKRPA wpłynęło 62 wnioski o leczenie odwykowe osób nadużywających 

napojów alkoholowych. W toku pozostawało 48 spraw prowadzonych o wnioski przyjęte 

w roku 2019. Łącznie w roku 2020 prowadzono 110 spraw w tym: 89 dotyczących mężczyzn i 

21 dotyczących kobiet.  

Dokonano analizy 496 zawiadomień oraz przeprowadzono 262 rozmowy motywujące 

do podjęcia leczenia i wspierające leczenie. Osoby objęte procedurą zapraszane były 

na spotkania wielokrotnie.  

Udzielono pomocy 52 członkom rodzin osób, objętych procedurą leczenia odwykowego w tym: 

3 dorosłym dzieciom alkoholików i 49 osobom współuzależnionych poprzez udzielenie 

im wsparcia, zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach profesjonalnej terapii i spotkaniach grup 

samopomocowych. Rozpoznano 21 przypadków dot. zjawiska przemocy domowej w tym: 18 

osób motywowano do podjęcia terapii dla sprawców przemocy i 3 osoby doznające przemocy 

do skorzystania z pomocy psychologa. 

Wnioskowano o objęcie badaniami diagnostycznymi przez biegłych sądowych 26 osób 

nadużywających alkoholu. Na badania zgłosiło się 8 osób.  

Do rozpatrzenia Sądu Rejonowego w Przemyślu skierowanie 30 spraw, w celu zastosowania 

obowiązku leczenia odwykowego w tym: 2 dotyczyło spraw, które prowadzono w oparciu 

o wnioski złożone do Komisji w roku 2018, 18 dotyczyło spraw, które prowadzono w oparciu 

o wnioski złożone do Komisji  w roku 2019, 10 dotyczyło spraw, które prowadzono w oparciu 

o wnioski złożone do Komisji w roku 2020.  
 

Komisja realizując ustawowe zadania pozostawała w stałym kontakcie z Poradnią dla Osób 

Uzależnionych i Współuzależnionych, Szpitalem Psychiatrycznym w Żurawicy, Miejskim 

Ośrodkiem Zapobiegania Uzależnieniom, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Podejmowała również współpracę z pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami 

MOPS-u, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską. Ponadto realizując zadania z zakresu 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozostawała w stałej współpracy z Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
 

Z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19: od dnia 12.03.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. 

oraz od dnia 05.11.2020 r. do dnia 18.11.2020 r.  zawieszone były dyżury zespołu motywującego, 
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ograniczony został dostęp do placówek lecznictwa odwykowego, część grup samopomocowych 

zawiesiła spotkania. Tym samym zmniejszyła się dostępność do profesjonalnej pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz skuteczność systemowa 

podejmowanych przez zespół motywujący działań. Osłabienie systemu spowodowało, 

że niejednokrotnie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Przemyślu zgłaszały się osoby w celu uzyskania wsparcia oraz dodatkowych informacji. 

Korzystały również z formy kontaktu telefonicznego.  

Pomimo utrudnień związanych z panującym w kraju stanem epidemicznym, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu realizowała powierzone zadania 

w miarę bieżących potrzeb.  

 

V. Wnioski dotyczące realizacji programu: 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom stanowi kontynuacje zadań realizowanych 

od lat. Zadania, które są skuteczne a zarazem cieszą się zainteresowaniem odbiorców 

są kontynuowane od wielu lat. Co roku w okresie zbierania danych do diagnozy zbierane 

są opinie od realizatorów dotyczące oceny programów, aktualizacji i zbierania propozycji.  

Analiza danych statystycznych pozwala wysnuć stwierdzenie, że wciąż jednym 

z najpoważniejszych problemów dotykających mieszkańców Przemyśla (i nie tylko) 

są uzależnienia (od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych), których 

destrukcyjne skutki widoczne są w wielu płaszczyznach życia rodzinnego czy społecznego. 

Obok oczywistych dysfunkcji zdrowotnych, są one przyczyną narastającej agresji, przemocy 

w rodzinie, zaburzeń rozwojowych dzieci, wiążą się ze stanem permanentnego napięcia 

i wyczerpania emocjonalnego. Zauważalne jest rozluźnienie więzi rodzinnych 

oraz wykluczenie społeczne, będące m.in. pokłosiem wcześniejszej utraty pracy zaniedbywanej 

z powodu szkodliwego picia lub uzależnienia. 

Z uwagi na rozmiary zjawisk uzależnień, ich dynamikę oraz ich pejoratywny, społeczno – 

ekonomiczny wydźwięk, niezwykle ważne było realizowanie działań w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. Skupione były one przede wszystkim na: 

 zabezpieczeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, 

 pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy 

uzależnień, 

 podejmowanie czynności o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym (skierowanych 

do dzieci, młodzieży i osób dorosłych), 

 współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w ww. obszarze, 

 podejmowaniu czynności zmierzających do przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawiera wiele aspektów funkcjonowania społeczności 

lokalnej. W społeczności lokalnej widoczne są konsekwencje nadużywania alkoholu a szkody 

spowodowane nadmiernym piciem obciążają budżet lokalny. W związku z tym treść Programu 

obejmowała: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, pomoc rodzinom z problemem 

alkoholowym, narkotykowym, przemocą, edukację itp.  
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6.6.6  Program „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny 
zastępczej” 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

-  wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych i rodzin 

zastępczych, 

-  promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej, 

-  ułatwienie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, 

sportu i rozrywki. 

 

Realizacja w 2020r. 

Wg stanu na dzień 31.12.2020r. Programem łącznie objętych jest 2287 rodzin wielodzietnych 

i rodzin zastępczych ( posiadających kartę zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej ). 

 

1. Dane liczbowe dotyczące rodzin, którym przyznano Kartę w 2020 roku:  

 

1) rodziny wielodzietne : 

 liczba złożonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny -  74  

 liczba rodziców/małżonków, którym przyznano Kartę – 1496, 

 liczba dzieci, którym przyznano Kartę  – 3895  

 liczba wydanych kart, którym upłynął termin ważności – 243  

 liczba wszystkich anulowanych Kart – 65 

 

2) rodziny zastępcze: 

 liczba złożonych wniosków o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+” – 3  

 liczba wydanych Kart – 6 (w tym 4 dla rodziców/opiekunów i 2 dla dzieci) 

 liczba anulowanych Kart – 0 

 liczba Kart nieważnych z powodu upływu terminu – 27 (w tym 15 

dla rodziców/opiekunów i 12 dla dzieci) 

 liczba wszystkich rodzin zastępczych posiadających przynajmniej jedną 

ważną Kartę – 51 ( w tym 28 dla rodziców/opiekunów i 23 dla dzieci) 

2. Korzystanie z ulg przez posiadaczy karty: 

 

Osoby uprawnione skorzystały 4477 razy z różnych form ulg. Popularność (mierzona 

ilościowo ze względu na realizatora ) danej usługi przedstawia się następująco: 

 

1) POSIR         3514 w tym 

: 
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 Stok Narciarski / tor saneczkowy /kolej krzesełkowa                  421 

 Kryta Pływalnia                                  729 

 Lodowisko                                                                                           2071 

 Wodny plac zabaw                                                                             293 

2) PCKiN ZAMEK               56 

3) Centrum Kulturalne                                               907 

4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej                           0 

5) Przemyskie Podziemia                           0 

3. Finansowanie realizacji programu: 

 

Na realizację Programu w roku 2020 z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl wydatkowano kwotę 

38.635,05 zł , w tym dla:   

 

POSIR  RAZEM:                       30.622,05 zł 

 Stok Narciarski / tor saneczkowy/kolej krzesełkowa                            10.439,50 zł   

    Kryta Pływalnia                                                                                     10.447,75 zł      

 Lodowisko                                                                                               7.273,80 zł  

 Wodny plac zabaw                                                                        2.461,00 zł 

PCKiN ZAMEK                             965,00 zł 

Centrum Kulturalne                         7.048,00 zł 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej                                            0,00 zł 

Przemyskie Podziemia                                                      0,00 zł 

 

6.6.7  Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020 

 

W dniu 28 listopada 2019 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia programu współpracy na rok 2020. Projekt programu był poddany konsultacjom 

w trybie i na  zasadach określonych w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 23 września 2010 r.  Od 3 do 17 września 2019 r. organizacje pozarządowe zostały 

zaproszone do składania wszelkich propozycji i uwag do programu współpracy. 

W przewidzianym czasie nie wpłynęła żadna propozycja. Następnie Pełnomocnik Prezydenta 

ds. Organizacji Pozarządowych, na podstawie informacji przekazanych przez wydziały Urzędu 

Miejskiego, przygotował projekt programu współpracy. Na podstawie zarządzenia Nr 423/2019 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2019 r.  powyższy projekt został poddany 

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
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działalność pożytku publicznego. Konsultacje trwały od 12 do 18 listopada 2019 r. 

W ich trakcie żadna organizacja pozarządowa nie  wyraziła swojej opinii. 

Program współpracy na rok 2020 został podzielony na 12 rozdziałów: postanowienia 

ogólne; podmioty współpracy; cel główny i cele szczegółowe; zasady współpracy; zakres 

przedmiotowy współpracy oraz wysokość środków planowanych na realizację programu; 

formy współpracy finansowej; priorytetowe zadania publiczne; tryb powoływania i zasady 

działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert; formy 

współpracy pozafinansowej; sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji; sposób 

i ocena realizacji programu oraz okres jego realizacji. 

Cele szczegółowe, priorytety: 

Celem głównym programu było rozwijanie partnerstwa Miasta z organizacjami 

pozarządowymi w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta oraz wzmacniania 

aktywności społeczności lokalnej.  

Cele szczegółowe Programu obejmowały:  

1) podjęcie działań zmierzających do utworzenia Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych;  

2) wzmacnianie działających organizacji pozarządowych oraz wspieranie lokalnych 

inicjatyw obywatelskich;  

3) integracja oraz rozwijanie współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi, poprzez m.in. organizację spotkań, prezentację swojego dorobku;  

4) podejmowanie działań w zakresie promocji i wspierania wolontariatu. 

Realizacja w 2020 r.: 

Realizacji powyższych celów służyły priorytetowe zadania publiczne oraz różnorodne 

formy współpracy pozafinansowej. 

Na rok 2020 zostały określone priorytetowe zadania z następujących obszarów: 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz  zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

Obok współpracy o charakterze finansowym program zawierał liczne propozycje 

współpracy pozafinansowej, w szczególności: wzajemne informowanie o planowanych 

kierunkach działalności; realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności 

lokalnej, w tym Przemyska Gala Wolontariatu i opłatek dla organizacji; współdziałanie 

w opracowywaniu strategii, aktów prawa lokalnego oraz programów dla Miasta; popularyzacja 

działalności organizacji pozarządowych w mediach lokalnych i na stronie internetowej urzędu, 

w tym promocję 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego; inicjowanie 

i współorganizowanie szkoleń, których celem było podniesienie sprawności funkcjonowania 

organizacji pozarządowych; udzielanie porad i pomocy w zakresie stosowania ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, 
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ustawy o fundacjach oraz innych regulacji dotyczących funkcjonowania organizacji 

pozarządowych.  

Na realizację programu współpracy na rok 2020 zaplanowano kwotę 4 649 695 zł, 

natomiast zrealizowano na kwotę 4 428 108,17 zł.  

Szczegółowe informacje dotyczące finansowych i pozafinansowych form współpracy 

z organizacjami pozarządowymi znajdują się w Sprawozdaniu z realizacji Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 r. 
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ROZDZIAŁ VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa ma przede wszystkim charakter prewencyjny i odbywa 

się poprzez realizację zadań określonych ustawami regulującymi ten obszar, m.in. ustawa 

o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa Prawo o ruchu drogowym, Prawo 

o zgromadzeniach. Realizacja tych zadań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego polega na organizowaniu spotkań z organizatorami imprez, procesji, 

pielgrzymek, przemarszy lub zgromadzeń, w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych, 

w tym czasu, miejsca, trasy, godziny, zabezpieczenia medycznego, porządkowego i innych. 

W spotkaniach udział biorą także przedstawiciele Policji  i Straży Miejskiej, ewentualnie osoby 

mające jakikolwiek wpływ na sprawy organizacyjne.  W przypadku zgromadzeń, procedura 

postępowania została dokładnie określona w znowelizowanej ustawie z dnia 15 lipca 2015 r. 

Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631 t.j.). Podzieliła ona zgromadzenia na zgłaszane 

w trybie zwykłym, uproszczonym i zgromadzenia spontaniczne. Zgromadzenia w trybie 

zwykłym zgłaszane są przez organizatora, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna 

lub inna organizacja, wymagają zawiadomienia organu gminy w taki sposób,  aby wiadomość 

o zgromadzeniu dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną 

datą zgromadzenia. W 2020 roku do Prezydenta Miasta Przemyśla w trybie zwykłym 

zgłoszono jedno zgromadzenie.   

Zgromadzenia w trybie uproszczonym zgłaszane są przez organizatora, którym może 

być wyłącznie osoba fizyczna, nie wcześniej niż na 30 i nie później niż na 2 dni przed 

planowaną datą zgromadzenia. Takie zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, 

że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany 

w jego organizacji. Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się 

telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej do Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Przemyślu, które mieści się w Straży Miejskiej w Przemyślu.   

Zgromadzenia spontaniczne nie podlegają obowiązkowi zawiadomienia.   

Tworzenie bezpiecznego miasta jest przedsięwzięciem, którego nie da się zorganizować 

w krótkim czasie. Działania te powinny być procesem zorganizowanym, podporządkowanym 

określonemu programowi i oparte na ciągłej współpracy z poszczególnymi służbami, 

inspekcjami i strażami.  

Istotnym aspektem tej współpracy w sferze działania samorządu lokalnego 

jest funkcjonowanie na szczeblu powiatu komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

która uregulowana została w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2020.920 t.j.) ze zm.). 

W związku z tym w mieście Przemyślu od wielu lat funkcjonuje wspólna Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego, w dniu 

9 stycznia 2018 r. podpisane zostało kolejne porozumienie o jej powołaniu. Kadencja Komisji 

trwa 3 lata czyli do roku 2021. Gwarancją efektywnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego jest skład osobowy komisji, który zdaje się być adekwatny do zakresu 

jej działania i pokładanych oczekiwań. 

W skład komisji wchodzi bowiem:  

1)  starosta i prezydent miasta jako przewodniczący komisji,   

2)  radny Rady Powiatu Przemyskiego i radny Rady Miejskiej w Przemyślu,   
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3)  jedna osoba powołana przez starostę i dwie osoby powołane przez Prezydenta spośród 

osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji 

oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem 

publicznym, 

4)  w pracach Komisji może uczestniczyć także prokurator wskazany przez Prokuratora. 

Okręgowego w Przemyślu, a także przedstawiciele innych niż Policja powiatowych, miejskich 

służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

Dla faktycznego angażowania się samorządu w przedsięwzięcia mające na celu 

zapewnienie porządku i bezpieczeństwa obywateli istotne są zadania nałożone na komisję 

przez ustawodawcę.  

Należą do nich:  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli;  

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;  

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych 

służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu 

zadania  z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;  

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;  

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach 

związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;  

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 

zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

Realizacja wymienionych zadań, dbałość o bezpieczeństwo obywateli i ochrona 

bezpieczeństwa musi być procesem ciągłym, opartym na zapobieganiu przestępczości i innym 

zagrożeniom oraz stanowić stałą formę aktywności lokalnej społeczności, a także organów 

administracji lokalnej. Zatem działania zmierzające do ograniczenia występujących zagrożeń 

bezpieczeństwa wymagają dużego zaangażowania obywateli i organizacji społecznych 

oraz zmuszają do opartego na zasadach partnerstwa współdziałania między Policją, 

instytucjami publicznymi, a społecznościami lokalnymi. 

Zarządzeniem Nr 361/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23.09.2019 r. został powołany 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego przy pomocy którego Prezydent Miasta realizuje 

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, do których w szczególności należy: 

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ 

na bezpieczeństwo publiczne oraz prognozowanie tych zagrożeń,  

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków 

dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie zarządzania 

kryzysowego,  

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,  

4)  opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego.  
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Stosownie do zapisu w art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2020.1856 ze zm.) zostało utworzone Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

na bazie Straży Miejskiej w Przemyślu. Do jego zadań w szczególności należy:  

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego,  

2)  współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,  

3)  współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,  

4)  współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne,  

5)  dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum zarządzania.  

Na terenie miasta Przemyśla funkcjonuje również Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego działające w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego 

i jest zlokalizowane w budynku Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Realizuje zgłoszenia 

na numery alarmowy 112, 998, 999. 

 

7.1 Komenda Miejska Policji 

 

Komenda Miejska Policji w Przemyślu jest jednostką organizacyjną Policji, która 

realizuje zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie 

przepisach wykonawczych.  

Stan etatowy Komendy Miejskiej Policji na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 Stan kadrowy: 

- Policjanci – 265 etatów 

- Cywile - 56,25 etatów 

- Wakaty – cywilny 3 

 Stan kadrowy pionów: 

- Logistyka -  4 etaty 

- Prewencja - 168 etatów 

- Kryminalny – 87 etatów 

Ze służby odeszło 14 funkcjonariuszy w tym 10 do innych jednostek. 

1. Interwencje odnotowane przez służbę dyżurna: 

 Rok 2019 – 17632 zgłoszeń o interwencje 

 Rok 2020 – 17358 zgłoszeń o interwencje 

2. Działania wobec sprawców wykroczeń: 

 stwierdzone wykroczenia:  

- rok 2019 – 19556 

- rok 2020 -  20108 

 mandaty karne: 

- rok 2019 – 12960 

- rok 2020 - 10409 

 wnioski do sądu: 

- rok 2019 – 1265 

- rok 2020 - 908 

 pouczenia: 

- rok 2019 – 7540 
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- rok 2020 - 6117 

 odstąpienia 

- rok 2019 – 6925 

- rok 2020 - 1230 

3. Zatrzymanie na gorącym uczynku: 

- rok 2019 – 238 

- rok 2020 -  202 

4. Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w PDOZ: 

- rok 2019 – 508 

- rok 2020 - 539 

5. Kontrola stanu trzeźwości: 

- rok 2019 – 42788 

- rok 2020 -  28571 

6. Przemoc w rodzinie (liczba sporządzonych formularzy Niebieska Karta): 

- rok 2019 – 205 

- rok 2020 - 174 

7. Represje w zakresie wykroczeń dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji: 

- rok 2019 - 15118 

- rok 2020 – 16098 

 

W 2020 r. na terenie miasta Przemyśla wykryto 78,30 % popełnionych przestępstw, 

porównywalnie w 2019 r. wykrywalność popełnionych przestępstw zamknęła się również 

na poziomie 78,20 %. 

W przypadku Przemyśla czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa i porządku 

publicznego obok rozwijających się patologii społecznych jest również bliskość granicy 

z Ukrainą i wynikający stąd ruch przygraniczny oraz tranzytowy. Stąd też podejmowane 

są różnego rodzaju działania skierowane wobec cudzoziemców przeprowadzone często 

z Bieszczadzkim Oddziałem Staży Granicznej, Służbą Ochrony Kolei i innymi służbami. 

 

7.2 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

 

Na terenie miasta Przemyśla za bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony 

przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego 

i wodnego odpowiedzialna jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. 

W jej struktury wchodzą Wydziały: Operacyjno-Rozpoznawczy, Organizacyjno-Kadrowy, 

Kwatermistrzowsko-Techniczny i Sekcja Finansów oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, 

której głównym zadaniem jest bezpośrednia likwidacja ww. zagrożeń. Wydzielona część sił 

i środków Jednostki wchodzi w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego 

oraz Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa 

wodno-nurkowego, która realizuje zadania ratownicze na terenie całego województwa 

podkarpackiego, a w razie potrzeby może być dysponowana również poza jego teren. 

W 2020 r. na terenie miasta Przemyśla zanotowano  1447 zdarzeń, w tym:  

1) pożarów – 151, 

2) miejscowych zagrożeń – 1247, 

3) alarmów fałszywych – 51, 

W stosunku do 2019 roku zanotowano wzrost o 707 zdarzenia, w tym: 
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1) pożarów spadek o 11 zdarzeń, 

2) miejscowe zagrożenia wzrost o 737 zdarzeń, 

3) alarmy fałszywe spadek o 19 zdarzeń. 

 

Wykres 16. Zestawienie ilości zdarzeń wg rodzaju na terenie miasta Przemyśla w latach 

2016-2020. 

 
 

 

Tabela 48. Ilość zdarzeń z osobami poszkodowanymi. 

 

Ogółem 

ofiary ranne 

miasto Przemyśl 

2019 2020 

97 102 

Pożary 3 7 

Miejscowe zagrożenia 94 95 

 

 

Ogółem 

ofiary śmiertelne 

miasto Przemyśl 

2019 2020 

10 7 

Pożary 0 2 

Miejscowe zagrożenia 10 5 

 

 

Działania Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu w 2020 r. 

 

1. z zakresu operacyjnego i szkoleniowego: 

 

1) udział w ćwiczeniach praktycznych związanych z ewakuacją osób w obiektach 

oświatowych; 
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2) udział w ćwiczeniach praktycznych związanych z ewakuacją osób z obiektów 

użyteczności publicznej, 

3) nadzorowania funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez 

dokonywanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP i PSP w tym stanowiska 

kierowania PSP, aktualizacje dokumentów (m.in. Powiatowego Planu Ratowniczego, 

analizy zagrożeń na terenie powiatu przemyskiego, analizy zagrożeń na terenie powiatu 

przemyskiego, dokumentacji SK KM PSP. 

4) sporządzanie analiz ze zdarzeń ratowniczo-gaśniczych (pożar na terenie Zakładu 

Produkcyjnego „FIBRIS”, pożar budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Gomułki – 

ofiara śmiertelna, pożar altanki ogrodowej przy ul. Generała Józefa Wysockiego (ofiara 

śmiertelna). 

5) organizowanie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych dla członków 

ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu przemyskiego 

(podstawowe strażaków ratowników OSP – 1 kurs, kierujących działaniem ratowniczym 

dla członków OSP (dowódców OSP) – 2 kursy, 

6) współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie organizacji systemu i likwidacji 

zagrożeń, 

7) przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa w okresie zimowym i prezentacje 

sprzętu na terenie JRG i w Szkołach Podstawowych w Przemyślu dla dzieci i dorosłych, 

w których wzięło udział167 dzieci i 36 osób dorosłych (styczeń i luty 2020 r.), 

8) współpraca ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych w RP, 

9) pomoc w zabezpieczeniu biegu „Przemyska Dycha”, 

10) przeprowadzono zaplanowane ćwiczenia ppoż. i ratownicze na obiektach: 

- wyciąg narciarski POSIR w Przemyślu, 

- Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń Plasmet sp. z o.o. , ul. Konopnickiej 25 

w Przemyślu, 

- zakład produkcyjny „Inglot” w Przemyślu, 

- zakład produkcyjny okien i drzwi Hensofort sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1 w Przemyślu, 

- PWiK sp. z o.o. Zakład Uzdatniania Wody, ul. Rosłońskiego w Przemyślu – zapory 

przeciwolejowe, 

- doskonalenie technik ratownictwa technicznego SGRT Rzeszów 3 trzydniowe 

ćwiczenie odbyły się na placu manewrowym bazy PKS-u przy ul. Dworskiego 106 

w Przemyślu, 

- doskonalenie technik ratownictwa wodno-nurkowego „SGRW N Rzeszów 4” podczas 

obozów zimowego i letniego w Polańczyku, 

11) przeprowadzono ponadplanowe ćwiczenia ppoż. i ewakuacyjne w instytucjach 

i na obiektach: 

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Tarniowa 8 w Przemyślu, 

- EPP RETAIL -  Centrum Echo, ul. 29 Listopada 4 w Przemyślu, 

- ćwiczenia przeciwpożarowa ochrona lasów na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwo 

Krasiczyn. 

Ponadto przeprowadzono dziewięć ćwiczeń przeciwpożarowych w instytucjach 

szkołach i  przedszkolach i cztery ratownicze w tym na akwenach wodnych. 

Prowadzono dystrybucję środków ochrony indywidualnej w tym: maseczek, środków 

do  dezynfekcji oraz ubrań ochronnych dla instytucji oświatowych oraz jednostek OSP. 
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2. z zakresu kontrolno-rozpoznawczego: 

 

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w ramach 

rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych przeprowadzili w 2020 r. 

łącznie 72 kontroli: 

 w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – 17 

 opiniowania nowo powstałych obiektów (odbiory) -25, 

 rozpatrywania skarg mieszkańców – 2, 

 sprawdzenia wykonania obowiązków nałażonych w decyzjach administracyjnych –2, 

 sprawowania nadzoru nad zakładami o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej – 1, 

 kontroli obiektów, dla których przepisy prawa wymagają wydania opinii w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej (przedszkola, hotele itp.) – 25 

 

7.3 Straż Miejska w Przemyślu 

 

Zadaniami z zakresu bezpieczeństwa publicznego z ramienia miasta zajmuje się Straż 

Miejska, działająca jako jednostka budżetowa. Zadania te mają często powtarzalny charakter 

i niejednokrotnie wymagają współdziałania z Komendą Miejską Policji w Przemyślu, 

Wydziałami Urzędu Miejskiego i innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu ładu 

i porządku publicznego, a także z organizacjami społecznymi i radami osiedlowymi.  

Straży Miejskiej w Przemyślu prowadzi działania w zakresie powierzonych ustawowo 

obowiązków, jak również tych których z realizacją zwracają się mieszkańcy miasta 

a obowiązek ten nie wynika wprost z kompetencji Straży. 

W 2020 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu interweniowali na ternie 

miasta, w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców 4788 razy (w 2019 r. -7104), w tym:  

a) zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 828 razy (w 2019 r.- 807) 

b) zagrożeń w ruchu drogowym – 941 razy (w 2019 r. - 1536) 

c) ochrona środowiska i gospodarki odpadami – 528 razy (w 2019 r. – 678) 

d) zagrożenie życia i zdrowia – 918 razy (w 2019 – 1254) 

e) zagrożeń pożarowych  (katastrofy) – 12  razy ( w 2019 r. - 33) 

f) awarii technicznych – 72  razy (w 2019 r. - 117) 

g) naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt w  725  przypadkach (w 2019 – 849) 

h) niezasadnymi zgłoszeniami – 764 razy (w 2019 r. - 850) 

W związku z wykroczeniami  funkcjonariusze nałożyli  grzywnę w drodze mandatu 

karnego w 2089 przypadkach o 250 mniej w stosunku do 2019 r., ponadto zastosowali środki 

oddziaływania wychowawczego art. 41 kw  w 7286  przypadkach o 1907 mniej w stosunku 

do 2019 r., skierowali wnioski do sądu  w 162 sprawach o 10 więcej niż w 2019 r.  

Wylegitymowali 4798 osoby (w 2019 r. 4394 osoby) i wydali 53 dyspozycje do usunięcia 

pojazdu (w 2019 r. – 202), w tym usunięto z drogi 18 pojazdów (w 2019 r. - 93). 

W ramach ustawy w wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi doprowadzili 

do: Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania  662 osób (w 2019 r. - 1125), ponadto w 72 

przypadkach osoby nietrzeźwe przekazane zostały Pogotowiu Ratunkowemu (w 2019 r. -  62). 
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W ramach realizacji stałych zadań Straż Miejska  wykonuje obowiązki: 

-  ochrony fizycznej 3 obiektów Urzędu Miejskiego, wykorzystując przy tym 14 kamer 

przemysłowych wewnątrz budynków, 6 usytuowanych na zewnątrz, oraz system sygnalizacji  

włamania i napadu. 

Straż Miejska prowadzi dozór interwencyjny 3 obiektów użyteczności publicznej; 

-  Powiatowy Urząd Pracy - wykorzystując przy tym 2 kamery przemysłowe wewnątrz budynku 

oraz system sygnalizacji  włamania i napadu, 

- Przemyskie Centrum Kultury i Nauki  „Zamek” - wykorzystując przy tym 15 kamer 

przemysłowych monitorujących obiekt wewnątrz i na zewnątrz, sygnalizacji  włamania 

i napadu, oraz system sygnalizacji pożaru , 

-  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji: wykorzystując przy tym 5 kamer przemysłowych 

monitorujących obiekt na zewnątrz oraz sygnalizacji  włamania i napadu. 

Ponadto prowadzi  24 godzinny dozór monitoringu miejskiego w skład którego, wchodzą  24 

kamery usytuowane na terenie miasta. 

Jednocześnie realizuje zadania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w wyniku 

których w 2020 r. : 

- przyjęto 13 zawiadomień o zgromadzeniu w trybie uproszczonym, 

- wysłano 77 raportów  sytuacyjnych, 

- wysłano 125 ostrzeżeń meteo. 

W 2020 roku Straż Miejska przeprowadziła 570 zajęć  profilaktycznych o nw.  tematyce 

w placówkach edukacyjnych: 

- bezpieczna szkoła,–  467 godziny lekcyjne 

- bezpieczna droga do szkoły –    90 godzin lekcyjnych 

- cyberprzemoc, narkotyki dopalacze – 13 godzin lekcyjnych. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego funkcjonariusze zabezpieczyli 62 

imprezy na terenie miasta, o charakterze religijnym, sportowym i rekreacyjnym, 

w tym we  współpracy z Policją 20 razy. 

W związku z występującą epidemią COVID-19 wszystkie siły i środki zostały zaangażowane 

do  działań kontrolnych wynikających z rozporządzeń  w tym zakresie. 

Od  miesiąca kwietnia 2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami 

Policji, przeprowadzili  120 patroli (1424 godzin) na  terenie miasta, priorytetem służb 

było działanie związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii w naszym mieście. 

 

7.4 Obrona Cywilna 

 

Obrona Cywilna zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372 t.j..) ma na celu ochronę 

ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie 

i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 

żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków. Funkcję Szefa Obrony Cywilnej 

Miasta Przemyśla pełni ustawowo Prezydent Miasta Przemyśla. Do zakresu działania Szefa 

Obrony Cywilnej Miasta należy kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji 

przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, podmioty 

gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na terenie miasta, a w szczególności:  
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1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz opiniowanie planów 

działania OC,  

2)  organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,  

3)  przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz 

systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,  

4)  tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony 

cywilnej,  

5) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania 

masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie miasta,  

6) zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy 

przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,  

7) zapewnienie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek 

zagrożenia zniszczeniem,  

8) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu 

spożywczego,  

9) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-

epidemiologicznych, 

społecznych i organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji ratunkowych 

oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.  

 

W dniu 2 marca 2007 r. Zarządzeniem Nr 28/07 Prezydenta Miasta Przemyśla został 

powołany Zespół Kierowania Obroną Cywilną miasta Przemyśla, mający na celu zapewnienie 

efektywnego kierowania i koordynacji działań sił i środków służących ochronie życia i mienia 

ludności miasta Przemyśla w sytuacjach nadzwyczajnych.  

Tabela 49. Formacje obrony cywilnej. 

Nazwa formacji  

Jednostka 

organizacyjna,  w 

której znajduje się 

formacja  

Przeznaczenie formacji  

Powiatowy Ośrodek  

Analizy Danych i  

Alarmowania - POADA  

Jednostka wspólna dla miasta  

Przemyśla i powiatu 

przemyskiego  

Zbieranie i opracowywanie 

danych o nadzwyczajnych 

zagrożeniach i awariach 

technicznych, których skutki 

stanowią zagrożenie dla ludzi, 

mienia i środowiska.  

Drużyna wykrywania i 

alarmowania  
UM Przemyśl  

Wykrywanie i alarmowanie 

w wypadku stwierdzenia zagrożeń  

Powiatowy pluton analiz 

laboratoryjnych  

Państwowy Powiatowy 

Inspektor  Sanitarny   

Wykonywanie analiz 

laboratoryjnych w celu określenia 

rodzaju skażeń  

Drużyna pobierania 

próbek  

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny   

Pobieranie próbek dla plutonu 

analiz laboratoryjnych  
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Drużyna ratownictwa 

ogólnego  

Zakłady pracy na terenie 

miasta: MPEC, MZK, POLNA 

S.A.,  

SANWIL” Polska Sp. z o.o.,  

PSM, PGM, „FANINA” S.A. 

„FIBRIS” S.A., PKS,   

Reagowanie w zakładzie pracy 

w przypadku stwierdzenia 

zagrożeń i sytuacji 

nadzwyczajnych, udział w akcji 

ratowniczej  

Drużyna zabiegów 

sanitarnych  

Zakłady pracy na terenie 

miasta: POSiR  

Prowadzenie zabiegów 

sanitarnych   

Drużyna ratownictwa 

komunalnego  

Zakłady pracy na terenie 

miasta:  

PWiK, PGM  

Reagowanie w wypadku 

stwierdzenia awarii instalacji 

komunalnych  

Drużyna ratownictwa 

ciepłowniczego  

Zakład pracy na terenie miasta:  

MPEC  

Reagowanie w przypadku 

stwierdzenia awarii instalacji 

ciepłowniczych  

Drużyna porządkowo- 

ochronna  

Zakład pracy na terenie 

miasta: PGK   

Zapewnienie porządku i ochrona 

mienia  

Drużyna pierwszej 

pomocy medycznej  

Zakład pracy na terenie miasta:  

Dom Pomocy Społecznej 

Przemyśl - Lipowica  

Udzielanie pierwszej pomocy 

poszkodowanym  

Punkt odkażania 

transportu  

Zakład pracy na terenie miasta:  

MZK  

Prowadzenie zabiegów 

specjalnych sprzętu 

transportowego  

Pluton transportowy  

Zakład pracy na terenie miasta:  

MZK  

Zabezpieczenie środków 

transportowych  do 

przeprowadzenia ewakuacji 

ludności  

Drużyna pożarnicza  

Zakłady pracy na terenie 

miasta: „FIBRIS” S.A.  

Reagowanie na zagrożenie 

pożarowe, przeciwdziałanie 

skutkom wystąpienia pożarów  

Drużyna alarmowania  

Zakłady pracy na terenie 

miasta:  

MPEC, PGK, PGM, PWiK  

ZDM, MZK, PKS, PSM,  

POLNA S.A., „SANWIL” 

Polska  

Sp. z o.o.,   

„FIBRIS” S.A.,   

DPS Przemyśl-Lipowica,  

POSiR  

Alarmowanie załogi zakładu o 

zagrożeniach, udział 

w działaniach prowadzonych 

w ramach miejskiego systemu 

wykrywania i alarmowania  

  

Bazę służącą realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej stanowią:  

1) Magazyn główny sprzętu OC, będący w gestii Urzędu Miejskiego,  

2) Magazyny sprzętu OC w 8 zakładach pracy na terenie miasta,  

3) 7 schronów dla ludności, znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych budynków 

mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej,  

4) 17 syren alarmowych uruchamianych drogą radiową w ramach scentralizowanego systemu 

alarmowego.  
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ROZDZIAŁ VIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
 

Zgodnie z ustawami ustrojowymi Rada Gminy podejmuje swoje decyzje w formie 

uchwał. Uchwała zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym. Projekty uchwał są przedkładane Radzie 

Gminy przez Prezydenta, któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 

Oprócz podejmowania uchwał Rada Gminy może: podejmować deklaracje 

(samozobowiązanie do określonego postępowania); wydawać oświadczenia (stanowiska 

w określonej sprawie) uchwalać rezolucje (formalne niewiążące wezwanie adresatów 

zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zdania). 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Prezydent Miasta Przemyśla jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy 

miedzy innymi wykonywanie uchwała Rady Miejskiej, za pośrednictwem merytorycznych 

wydziałów i biur Urzędu Miasta.  

W 2020 roku na sesjach Rady Miejskiej w Przemyślu zostały podjęte 164 uchwały.  
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Tabela 50. Realizacja uchwał 2020 r. 

Nr 

Uchwały 

Data 

podjęcia 
w sprawie 

Otrzymał do 

realizacji 

- symbol wydziału: 

Realizacja: 

1/2020 3.1. 2020 r. Uchwała budżetowa na 2020 rok. 
Wszystkie 

(Proton) 
Przyjęto do wiadomości i realizacji. 

2/2020 3.1. 2020 r. 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Przemyśla. 
FK Przyjęto do wiadomości. 

3/2020 3.1. 2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek 

dotacji przedmiotowej dla samorządowego 

zakładu budżetowego na 2020 rok. 
E 

Na podstawie uchwały, co miesiąc przekazywana jest 

dotacja do POSIR-u 

4/2020 27.1. 2020 r. zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E; KTD 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

5/2020 27.1. 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2020 

r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na 

terenie miasta Przemyśla i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z 

drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 

KTD 
Przyjęto do wiadomości i bieżącej realizacji w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

6/2020 27.1. 2020 r. zmian w składzie osobowym Komisji Rady. KRM Przyjęto do wiadomości. 

7/2020 27.1. 2020 r. 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Przemyślu na 2020 rok. 
KRM Przyjęto do wiadomości. 

8/2020 27.1. 2020 r. 
uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie. 
KRM Przyjęto do wiadomości. 

Rezolucja 

Nr 1/2020 

3.2. 2020 r. 

 

sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z 

o.o. w Przemyślu. 
KPM 

Pismem z dnia 11 września 2020 r. znak KTD.7243.22.20 

Prezydent Miasta Przemyśla przekazał informacje o 

podjętych działaniach w celu poprawy sytuacji w MZK sp. z 

o.o. Radnym Rady Miejskiej w Przemyślu i Związkom 

Zawodowym działającym przy MZK sp. z o.o. 
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9/2020 17.2. 2020 r. 
ustanowienia roku 2020 w Przemyślu - Rokiem 

kpt. Henryka Jaskuły. 
KPM; KST 

Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wszelkie 

zaplanowane imprezy zostały odwołane lub przesunięte w 

czasie. W lipcu br. zorganizowano wystawę plenerową, 

inaugurującą obchody Roku Imienia Kapitana Henryka 

Jaskuły. W uroczystości udział wzięła rodzina i środowisko 

żeglarskie. Uzyskano honorowy patronat Polskiego 

Związku Żeglarskiego. 

10/2020 17.2. 2020 r. 
uchwalenia Statutu Przemyskiej Biblioteki 

Publicznej im. Ignacego Krasickiego. 
KST 

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

oraz  niektórych innych ustaw nowelizując niektóre przepisy 

dotyczące statutów instytucji kultury nałożyła 

na organizatorów obowiązek dostosowania dokumentów 

do  nowego brzmienia ustawy. 

Chcąc ujednolicić zapisy statutu Przemyskiej Biblioteki 

Publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Miejska 

Przemyśl, dostosować do obowiązujących przepisów, 

została podjęta Uchwała o zmianie Statutu. 

11/2020 17.2. 2020 r. 

upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania 

inwestycji o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną w budżecie na 2020 r. 

RIF 
Przyjęto do wiadomości i zastosowania. Uchwała podjęta w 

celu realizacji projektu pn. „Podziemna Trasa Turystyczna 

12/2020 17.2. 2020 r. 

upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania 

inwestycji o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną w budżecie na 2020 r. 

RIF 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania. Uchwała podjęta 

w  celu realizacji projektu pn. „Ekologiczny Przemyśl – 

wymieniamy źródła ciepła” lata realizacji 2019-2020 

 

13/2020 17.2. 2020 r. 

upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania 

inwestycji o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną w budżecie na 2020 r. 

RIF 

Uchwała podjęta w celu realizacji projektu pn. „Safe City – 

bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart 

City”. Projekt w trakcie realizacji. 

14/2020 17.2. 2020 r. 

określenia sumy, do której Prezydent Miasta 

Przemyśla może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania. 

RIF; MK;  

KTD; KRM 

Uchwała podjęta w celu realizacji projektu pn. „Safe City – 

bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart 

City”. Projekt w trakcie realizacji. 
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15/2020 17.2. 2020 r. zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; GK 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

16/2020 17.2. 2020 r. zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; MK; SPO 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

17/2020 17.2. 2020 r. zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

18/2020 17.2. 2020 r. zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E; KTD; SPO 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

19/2020 17.2. 2020 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Przemyśl 

porozumienia międzygminnego w sprawie 

prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla Gminy Przemyśl. 

GK 

Na mocy przyjętych uchwał dnia 15 kwietnia 2020 r. (Poz. 

2173) zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą 

Miejską Przemyśl, a Gminą Przemyśl w sprawie 

powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl przez Gminę 

Przemyśl wykonanie zadania w zakresie prowadzenia 

PSZOK. 10 lipca 2020 r. zawarto Umowę Nr 116/2020 

pomiędzy Gminą Przemyśl a Gminą Miejską Przemyśl w 

sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania 

prowadzenia PSZOK. 

Od dnia 15 lipca 2020 r. na mocy porozumienia Gmina 

Miejska Przemyśl prowadzi PSZOK w którym przyjmuje 

się odpady komunalne od mieszkańców Gminy Przemyśl. 

20/2020 17.2. 2020 r. 

zatwierdzenia realizacji projektu pn. 

"Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających 

bez pracy w przemyskim (VI)" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa VII "Regionalny Rynek Pracy", 

Działanie 7.2 "Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP". 

SPO 

(PUPx3) 
Kopię uchwały przekazano do PUP celem realizacji. 
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21/2020 17.2. 2020 r. 

zatwierdzenia realizacji projektu pn. 

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w przemyskim (V)" w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa I "Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich", Działanie 1.1 "Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy - projekty pozakonkursowe", 

Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego". 

SPO 

(PUPx3) 
Kopię uchwały przekazano do PUP celem realizacji. 

22/2020 17.2. 2020 r. 
rozpatrzenia skargi na naruszenie praworządności 

i bezczynność Prezydenta Miasta Przemyśla. 
KRM Przyjęto do wiadomości. 

23/2020 17.2. 2020 r. 
rozpatrzenia petycji, dotyczącej zmiany 

przepisów prawa miejscowego. 
KRM Przyjęto do wiadomości. 

24/2020 17.2. 2020 r. 

zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za 

pomnik przyrody w granicach administracyjnych 

miasta Przemyśla. 
GK 

Ze względu na zły stan pomnika oraz konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zniesiono status 

pomnika przyrody z drzewa gat. buk pospolity o obwodzie 

363 cm rosnącego na terenie Klasztoru Sióstr Karmelitanek 

Bosych przy ul. Tatarskiej 7 w Przemyślu. Pomnik przyrody 

został usunięty z wykazu Centralnego Rejestru Form 

Ochrony Przyrody. 

25/2020 16.3. 2020 r. 

określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień 

Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom 

w Przemyślu. 
SPO 

Kopię uchwały przekazano do Miejskiego Ośrodka 

Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu celem realizacji. 

26/2020 16.3. 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK+GK 

Podpisano 6 umów dotacyjnych na demontaż i transport 

takich wyrobów na łączną kwotę 15.000 zł. Do końca 

października osoby, które uzyskały dofinansowanie mają 

obowiązek jego rozliczenia. 

27/2020 16.3. 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK+GL 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

28/2020 16.3. 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK+E 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 
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29/2020 16.3. 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK+RIF 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

30/2020 16.3. 2020 r. 

niedochodzenia rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

FK Przyjęto do realizacji. 

31/2020 16.3. 2020 r. 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 

2020 roku. 

GK 

Realizując przyjęty Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 r.  m.in. zostało 

zapewnione: 

- zwierzętom miejsce w schronisku, 

- opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie, 

- odławianie bezdomnych zwierząt 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Współpraca w ramach programu ze Schroniskiem dla 

Bezdomnych Zwierząt  

w Orzechowcach, organizacjami społecznymi, Strażą 

Miejską oraz Przychodnią dla Psów i Kotów „ MAX”. 

32/220 23.4. 2020 r. 

zwolnień od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 

POL Przyjęto do wiadomości i realizacji. 

33/2020 23.4. 2020 r. 

uchylająca uchwałę nr 179/2016 Rady Miejskiej 

w Przemyślu w sprawie wprowadzenia na terenie 

miasta Przemyśla opłaty prolongacyjnej. 
POL Przyjęto do wiadomości i realizacji. 

34/2020 23.4. 2020 r. zmian w budżecie miasta na 2020 rok. 
FK; E; RIF; 

AOŚ(BRMP); SPO 

(PUP) 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

35/2020 23.4. 2020 r. zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; RIF 
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 
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36/2020 23.4. 2020 r. 

zatwierdzenia Zarządzenia Nr 134/2020 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 kwietnia 

2020 roku w sprawie przepisów porządkowych 

związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego 

Parkowania w trakcie stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

KTD 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano celem 

bieżącej realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 

37/2020 23.4. 2020 r. 

określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2020 

roku. 

SPO 
Kopię uchwały przekazano do MOPS i PUP celem 

realizacji. 

38/2020 25.5. 2020 r. 
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w 

rejonie ul. Romualda Rosłońskiego w Przemyślu. 
BRMP; AOŚ 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 

Poz. 2449 z dnia 4 czerwca 2020r. 

39/2020 25.5. 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 

elektromobilności Miasta Przemyśla. 
KTD; RIF 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz w Wydziale Rozwoju, 

Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. 

40/2020 25.5. 2020 r. 

zmieniająca Załącznik do Uchwały Nr 260/2019 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, 

których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Przemyśla. 

KTD; POL 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano celem 

bieżącej realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 

41/2020 25.5. 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności 

i wysokości opłat za usługi przewozowe 

świadczone środkami publicznego transportu 

zbiorowego organizowanego przez Gminę 

Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat 

dodatkowych. 

KTD 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano celem 

bieżącej realizacji do Miejskiego Zakładu Komunikacji. 



 

184 

  

42/2020 25.5. 2020 r. 

zatwierdzenia Zarządzenia Nr 167/2020 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 maja 2020 

roku w sprawie przepisów porządkowych 

związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego 

Parkowania w trakcie stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

KTD 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano celem 

bieżącej realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 

43/2020 25.5. 2020 r. 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 
MK 

W trakcie realizacji: w opracowaniu ogłoszenie o przetargu 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1154  

w obrębie 207 położonej przy ul. Fredry. Planowany termin 

przeprowadzenia przetargu: październik 2020 r. 

44/2020 25.5. 2020 r. 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 
MK 

W trakcie realizacji: z dniem 08.10.2020 r. upływa termin 

do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Po upływie 

ww. terminu zostanie opracowane i podane do publicznej 

wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1678/1 w obrębie 

202 położonej przy ul. Szwoleżerskiej. 

45/2020 25.5. 2020 r. 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 
MK 

W trakcie realizacji: z dniem 07.10.2020 r. upływa termin 

do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Po upływie 

ww. terminu zostanie opracowane i podane do publicznej 

wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2513/2 w obrębie 

202 położonej przy ul. Rodziewiczówny. 

46/2020 25.5. 2020 r. 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
MK 

W trakcie realizacji: bonifikata zostanie udzielona przy 

sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Matejki 1, 

proporcjonalnie do ceny ustalonej w drodze przetargu. 

47/2020 25.5. 2020 r. 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
MK 

W trakcie realizacji: bonifikata zostanie udzielona przy 

sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 

17, proporcjonalnie do ceny ustalonej w drodze przetargu. 
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48/2020 25.5. 2020 r. 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
GL 

Uchwała w trakcie realizacji. W dalszym ciągu prowadzona 

jest procedura mająca na celu zbycie lokalu użytkowego nr 

U1 w budynku przy ul. Słowackiego 13 w trybie przetargu 

nieograniczonego. W dniu 12.08.2020 r. przeprowadzono 

kolejny przetarg, który zakończył się wynikiem 

negatywnym z uwagi na brak wpłat wadium. W chwili 

obecnej przygotowywany jest kolejny przetarg. 

49/2020 25.5. 2020 r. 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
GL 

Uchwała w trakcie realizacji. W dalszym ciągu prowadzona 

jest procedura mająca na celu zbycie lokalu użytkowego nr 

2a w budynku przy ul. Jagiellońskiej 27/Wałowej 3 w trybie 

bezprzetargowym na rzecz najemcy. 

50/2020 25.5. 2020 r. 

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - buku 

zwyczajnym odmiana purpurowa (Fagus silvatica 

"Atropunicea"). 

RIF; GK 

Uchwała podjęta w celu przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych na pomniku przyrody buku zwyczajnym 

(odmiana purpurowa) zlokalizowanym przy ul. A. 

Mickiewicza 30 w Przemyślu. 

51/2020 5.6. 2020 r. 
odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

Przemyślu. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

52/2020 5.6. 2020 r. 
odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Przemyślu. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

53/2020 5.6. 2020 r. 
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Przemyślu. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

54/2020 5.6. 2020 r. 
przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Przemyślu. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

55/2020 5.6. 2020 r. 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w 

Przemyślu. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

56/2020 5.6. 2020 r. 
odwołania przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

57/2020 5.6. 2020 r. 
powołania przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

58/2020 5.6. 2020 r. odwołania Przewodniczących Komisji Rady. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

59/2020 5.6. 2020 r. 
przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 
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60/2020 5.6. 2020 r. 
powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

61/2020 5.6. 2020 r. powołania przewodniczących Komisji Rady 
KRM; 

Wydziały wszystkie 
Przyjęto do wiadomości. 

62/2020 5.6. 2020 r. 

zwolnień od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 

POL Przyjęto do wiadomości i realizacji. 

63/2020 5.6. 2020 r. 

zmieniająca Załącznik do Uchwały Nr 260/2019 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, 

których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Przemyśla. 

KTD Przyjęto do wiadomości i realizacji. 

Stanowis

ko 
5.6. 2020 r. 

problemów najemców lokali w zasobie Gminy 

Miejskiej Przemyśl. 
KPM 

Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 

Wydziału. 

Oświadcz

enie 
5.6. 2020 r. 

Szkoły Nr 3 w Mościskach z polskim językiem 

nauczania. 
KPM Przyjęto do wiadomości. 

64/2020 
1.7. 

2020 r. 
nadania nazwy dla skweru. MK, OZK, KTD 

MK - Zrealizowano. Dokonano oznaczenia skweru tablicą  

z nazwą” Skwer Kapitana Henryka Jaskuły”, zgłoszono do 

Urzędu Statystycznego – Krajowego Rejestru Podziału 

Terytorialnego Kraju TERYT, wprowadzono do bazy 

ewidencji i budynków. 

OZK - Przyjęto do wiadomości. 

KTD - Przyjęto do wiadomości oraz przekazano celem 

realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 
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65/2020 
1.7. 

2020 r. 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. KPM 

Przyjęto do wiadomości i realizacji. Na podstawie uchwały 

Prezydent wydał zarządzenia: 

- Zarządzenie Nr 285/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z 

dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie harmonogramu 

poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2021, 

- Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z 

dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, 

- Zarządzenie Nr 340/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z 

dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

harmonogramu poszczególnych działań związanych z 

przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Przemyśla 2021. 

Zgłaszanie projektów zadań w ramach BO na 2021 r. 

zakończyło się 7 września 2020 r. Obecnie zadania są 

realizowane przez jednostki organizacyjne urzędu i miasta. 

66/2020 
1.7. 

2020 r. 

zmiany uchwały nr 222/2014 z dnia 22 

października 2014 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 

Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń. 

GL 
Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 

Wydziału. 

67/2020 
1.7. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; PiNB 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

68/2020 
1.7. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

69/2020 
1.7. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie miasta Przemyśla. 

SPO 

 

Opublikowano na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

70/2020 
1.7. 

2020 r. 

zaliczenia drogi na terenie miasta Przemyśla  

do kategorii dróg publicznych gminnych. 
KTD 

Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 

Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 

Zarządu Dróg Miejskich. 
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71/2020 
1.7. 

2020 r. 

określenia średniej ceny jednostki paliwa na 

terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na rok szkolny 

2020/2021. 
E 

Uchwała jest na bieżąco stosowana przy rozliczaniu 

kosztów dowożenia dzieci. 

72/2020 
1.7. 

2020 r. 
zmian w składzie osobowym Komisji Rady. KRM Zrealizowana. 

73/2020 
1.7. 

2020 r. 
zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. KRM Zrealizowana. 

74/2020 
1.7. 

2020 r. 

zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 
KRM Zrealizowana. 

Rezolucja 

Nr 2/2020 

1.7. 

2020 r. 

realizacji inwestycji z Funduszu Inwestycji 

Samorządowych - Tarcza Samorządowa na 

terenie Miasta Przemyśla. 
KPM Przyjęto do wiadomości. 

75/2020 
23.7. 

2020 r. 

zmieniająca Rezolucję Nr 2/2020 Rady Miejskiej  

w Przemyślu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie 

realizacji inwestycji z Funduszu Inwestycji 

Samorządowych - Tarcza Samorządowa na 

terenie Miasta Przemyśla. 

KPM; RIF 
KPM - Przyjęto do wiadomości. 

RIF - Przyjęto do wiadomości i zastosowania.  

76/2020 
23.7. 

2020 r. 
zmian w składzie osobowym Komisji Rady. KRM Zrealizowana. 

77/2020 
23.7. 

2020 r. 

zmieniająca Załącznik do Uchwały Nr 260/2019 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których 

zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla. 

KTD 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano celem 

bieżącej realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 

78/2020 
23.7. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; OZK 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

OZK - Środki finansowe przeznaczono na zakup środków 

ochronnych chroniących przed COVID-19 dla strażników 

miejskich podczas pełnienia zadań służbowych. 

79/2020 
23.7. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; GK 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

GK - Przyjęto do realizacji. 
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80/2020 
23.7. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

81/2020 
23.7. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; KTD; KPM 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 

Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 

Zarządu Dróg Miejskich. 

KPM - Przyjęto do wiadomości. 

82/2020 
23.7. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

83/2020 
6.8. 

2020 r. 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 

zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa 

Wysockiego  

w Przemyślu w km 2; 164,40 – 4; 559,69 wraz  

z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową  

i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury 

technicznej – ETAP III od km 2 ; 164,00 do km 2 

; 700,00” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

RIF; KTD 

RIF – Złożenie wniosku dnia 7 sierpnia 2020 r. do 

Wojewody Podkarpackiego w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację zadania, wniosek obecnie jest 

w trakcie oceny. 

Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 

Transportu  Dróg oraz przekazano celem realizacji do 

Zarządu Dróg Miejskich. 

84/2020 
6.8. 

2020 r. 

określenia sumy, do której Prezydent Miasta 

Przemyśla może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania. 

FK; RIF; BI; GL; 

KTD; KRM 

FK, BI - Przyjęto do wiadomości. 

RIF - Upoważnienie pozwala na zawarcie umowy z 

operatorem na prowadzenie Przemyskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości i Innowacji -420 000,00 zł – 

zrealizowano. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale i Dróg. 

85/2020 
17.8. 

2020 r. 

upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla  

do zaciągania zobowiązań w zakresie 

podejmowania remontu drogi o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 

2020 r. 

KTD, FK, RIF 

Komunikacji, Transportu FK - Przyjęto do wiadomości. 

Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 

Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 

Zarządu Dróg Miejskich. 

86/2020 
27.8. 

2020 r. 

nieudzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla 

wotum zaufania 
KPM; RIF KPM - Przyjęto do wiadomości. 
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87/2020 
27.8. 

2020 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 

rok 
FK FK - Przyjęto do wiadomości. 

88/2020 
27.8. 

2020 r. 

udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 

rok. 
FK FK - Przyjęto do wiadomości. 

89/2020 
27.8. 

2020 r. 

przyznania nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod 

drogę publiczną. 
MK 

Zrealizowano. W ramach odszkodowania przeniesione 

prawo własności do działki nr 694 obr. 205. Umowa 

notarialna Rep. A Nr 6455/2020 z dnia 16.12.2020 r. 

90/2020 
27.8. 

2020 r. 
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. GL 

Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 

Wydziału. 

91/2020 
27.8. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; SPO 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - Uchwała była realizowana na bieżąco w roku 

budżetowym 2020 r. 

92/2020 
27.8. 

2020 r. 

wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa 

oraz wspólnej realizacji projektu pn. 

"Kompleksowa termomodernizacja budynków 

szkolnych w Krośnie i Przemyślu" w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

RIF 

Podpisanie umowy partnerskiej z Miastem Krosnem i 

złożenie wniosku pn. "Kompleksowa termomodernizacja 

budynków szkolnych w Krośnie i Przemyślu" w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021 dnia 14 września 2020 r. 

W grudniu 2020 r. wniosek przeszedł pozytywną ocenę 

formalną, obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. 

93/2020 
27.8. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

94/2020 
27.8. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; KTD; MK 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 

Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 

Zarządu Dróg Miejskich. 

95/2020 
27.8. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; RIF;E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 
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96/2020 
27.8. 

2020 r. 

wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej do określania dla Przewodniczącego 

Rady Miejskiej terminu i miejsca wykonywania 

zadań mających bezpośredni związek  

z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości 

rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej. 

KRM Zrealizowana. 

97/2020 
27.8. 

2020 r. 
zmian w składzie osobowym Komisji Rady. KRM Zrealizowana. 

98/2020 
21.9. 

2020 r. 
nadania nazwy dla wiaduktu. MK; KTD 

Zrealizowano. Zgłoszono do Urzędu Statystycznego – 

Krajowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju TERYT, 

wprowadzono do bazy ewidencji gruntów i budynków. 

Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 

Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 

Zarządu Dróg Miejskich. 

99/2020 
21.9. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

100/2020 
21.9. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu 

Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za 

korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 

GK 

Uchwała została podjęta w związku z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 31.08.2020 r. znak: N-

VI.7530.1/1/2020 dotyczącą przekazania z mocy prawa 

mienia komunalnego w postaci „Cmentarza Kruhel Mały” 

zlokalizowanego w Przemyślu przy ul. Kruhelskiej na rzecz 

Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej Zbaraskiej w 

Prałkowcach w dniu 7 października 2020 r. 

Zapisy dotyczące Cmentarza Kruhel Mały zostały 

zrealizowane. 

101/2020 
21.9. 

2020 r. 

ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

zakładu budżetowego na 2020 rok. 
FK; E FK - Przyjęto do wiadomości. 

102/2020 
21.9. 

2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla. 
MK Przyjęto do bieżącego stosowania. 
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103/2020 
21.9. 

2020 r. 

zmiany uchwały nr 64/2008 Rady Miejskiej w 

Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie 

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Przemyśl i Miasta Przemyśla. 

GL; FK 

Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 

Wydziału. 

FK - Przyjęto do wiadomości. 

104/2020 
21.9. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie miasta Przemyśla. 
SPO 

Opublikowano na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

105/2020 
21.9. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. GL 

Uchwała zrealizowana. Środki w wysokości 50.000,00 zł. 

zostały przeznaczone na zabezpieczenie kosztów 

związanych z dostarczeniem mediów do budynków przy ul. 

3.0538, ul. Grunwaldzkiej 17 i ul. Bilana 2 w Przemyślu, 

stanowiących budynki po zlikwidowanych szkołach. 

106/2020 
21.9. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

107/2020 
21.9. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie sumy, do której 

Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania. 

RIF; FK; BI; GL; 

KRM; KTD;  

GK 

FK - Przyjęto do wiadomości. 

GK - Przyjęto do realizacji. 

BI - Zrealizowano zawarcie umowy na dostęp do internetu. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

108/2020 
21.9. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; SPO; E; RIF 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - Uchwała była realizowana na bieżąco w roku 

budżetowym 2020 r. 

109/2020 
21.9. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta 

Przemyśla w 2020 roku. 

SPO 
Kopię uchwały przekazano do MOPS i PUP celem 

realizacji. 

110/2020 
5.10. 

2020 r. 

rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta 

Miasta Przemyśla 
KRM Zrealizowana. 
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111/2020 
30.10. 

2020 r. 

zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 
MK 

W trakcie realizacji. Opracowany został wykaz 

nieruchomości do zbycia, który zostanie podany do 

publicznej wiadomości na okres 6 tygodni, w którym osoby 

mające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć 

wnioski o jej nabycie. Po upływie tego terminu, zostanie 

opracowane i podane do publicznej wiadomości ogłoszenie  

o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 1252 w obrębie 202 położonej przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. 

112/2020 
30.10. 

2020 r. 

zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 
MK 

W trakcie realizacji. W opracowaniu wykaz nieruchomości 

do zbycia, który zostanie podany do publicznej wiadomości 

na okres 6 tygodni tj. na okres, w którym osoby mające 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 

34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wnioski o jej 

nabycie. Po upływie tego terminu, podpisany zostanie 

protokół z rokowań w sprawie zbycia w drodze 

bezprzetargowej działki nr 609/1 w obrębie 201, położonej 

przy ul. Chrzanowskiej, na rzecz właścicieli nieruchomości 

przyległej, stanowiącej działkę nr 611 w obrębie 201. 

Podpisany protokół będzie stanowił podstawę do podpisania 

aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości. 
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113/2020 
30.10. 

2020 r. 

zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 
MK 

W trakcie realizacji. W opracowaniu wykaz nieruchomości 

do zbycia, który zostanie podany do publicznej wiadomości 

na okres 6 tygodni tj. na okres, w którym osoby mające 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 

34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wnioski o jej 

nabycie. Po upływie tego terminu, zostanie opracowane i 

podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/4 i nr 

50/5 w obrębie 214 położonej przy ul. Włodzimierza Bilana. 

114/2020 
30.10. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu 

lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla lub 

będących w samoistnym posiadaniu. 

GL 
Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 

Wydziału. 

115/2020 
30.10. 

2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, 

do której Prezydent Miasta Przemyśla może 

samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

FK; RIF; BI; GL; 

KTD, KRM, GK, 

KST 

FK - Przyjęto do wiadomości. 

BI - Zrealizowano 8 umów z ujętych w Uchwale, pozostałe  

w realizacji. 

KST - Środki finansowe w wysokości 170 000 zł ujęte w 

uchwale zostały przeznaczone na uruchomienie procedury 

w trybie zamówień publicznych w zakresie wyboru 

wykonawcy na obsługę i organizację Miejskiej Informacji 

Turystycznej. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

GK - Przyjęto do realizacji. 
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116/2020 
30.10. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. 

FK; E; OKK; KTD; 

SPO; RIF 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

OKK - Uchwałą dokonano przeniesienia środków 

finansowych w łącznej kwocie 206 978,00 zł z Działu 750 

Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin 

(miast i miast na prawach powiatu). Uchwała została 

zrealizowana. 

Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 

Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 

Zarządu Dróg Miejskich. 

SPO - Uchwała była realizowana na bieżąco w roku 

budżetowym 2020 r. 

117/2020 
30.10. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E, GK 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

GK - Przyjęto do realizacji. 

118/2020 
30.10. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; KTD 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano celem 

realizacji do Miejskiego Zakładu Komunikacji. 

119/2020 
30.10. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

120/2020 
13.11. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

121/2020 
13.11. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 
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122/2020 
13.11. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sumy, 

do której Prezydent Miasta Przemyśla może 

samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

FK; RIF; BI; GL; 

KTD; KRM; GK, 

KST; OKK 

FK, BI - Przyjęto do wiadomości. 

KST - Uchwała podtrzymująca wysokość środków 

finansowych w wysokości 170 000 zł na realizację zadania 

w zakresie prowadzenia Miejskiej Informacji Turystycznej. 

Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

GK - Przyjęto do realizacji. 

OKK - W wyniku podjęcia uchwały zawarte zostały umowy 

na:  

1. sprzątanie pomieszczeń mieszczących się w budynkach 

Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1, Wodnej 11, 

Rynek 20, Waygarta 1 i  Harcmistrz I.Kossowskiej 1 

zawartej w dniu 17 grudnia 2020 r. Umowa Nr ZP 22/2020 

na kwotę 200 783,04 zł, 

2. publikację ogłoszeń prasowych o zasięgu ogólnopolskim 

zawartej w dniu 22 grudnia 2020 r. Umowa Nr 92/2021 na 

kwotę 29 999,70 zł, 

3. publikację ogłoszeń o zasięgu regionalnym zawartej w 

dniu 22 grudnia 2020 r. Umowa Nr 40/2021 na kwotę 17 

933,40 zł, 

4. dostawę materiałów biurowych zawartej w dniu 23 

grudnia 2020 r. Umowa Nr 1174/2020 na kwotę 70 755,07 

zł, 

5. dostawę prasy codziennej zawartej w dniu 22 grudnia 

2020 r. Umowa Nr 1/2021 na kwotę 7 441,56 zł, 

6. świadczenie usług pocztowych zawartej w dniu 10 

grudnia 2020 r. Umowa ZP 21/2020 na kwotę 237 535,20 zł 

(autopoprawka). 

Przeprowadzono postepowanie o udzielnie zamówienia 

publicznego na dostawę środków czystości i wyłoniono 

wykonawcę, umowa jest na etapie podpisywania 

(zabezpieczone środki 20 000 zł). Uchwała została 

zrealizowana. 
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123/2020 
13.11. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; E; OZK(SM) 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

OZK - Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 

środków ochronnych chroniących przed COVID-19 dla 

strażników miejskich. 

124/2020 
23.11. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; KTD, RIF, E 

Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 

Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 

Zarządu Dróg Miejskich. 

125/2020 
23.11. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

126/2020 
23.11. 

2020 r. 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. FK 

Zaciągnięto kredyt w wysokości 2.000.000 zł. Spłatę 

kredytu ustalono w latach 2021-2025. 

127/2020 
23.11. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 
FK Przyjęto do wiadomości. 

128/2020 
23.11. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Przemyśla. 
FK Przyjęto do wiadomości. 

129/2020 
23.11. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; SPO 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - Uchwała była realizowana na bieżąco w roku 

budżetowym 2020 r. 

130/2020 
23.11. 

2020 r. 

"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miejskiej Przemyśl". 
GK GK - Przyjęto do realizacji. 

131/2020 
23.11. 

2020 r. 

uchwalenia Regulaminów Targowisk: "Mój 

Rynek" przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy 

ul. Sportowej 1, 5, 7, 7A i Kałuży 2. 
GK GK - Przyjęto do realizacji. 
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132/2020 
23.11. 

2020 r. 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

GK GK - Przyjęto do realizacji. 

133/2020 
23.11. 

2020 r. 

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

OP 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na miejskiej stronie internetowej w odnośniku 

Organizacje pozarządowe/Ważne dokumenty oraz 

wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu. Uchwała jest 

realizowana na bieżąco. 

134/2020 
23.11. 

2020 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na rok 

2021. 

SPO Uchwała wprowadzająca GPPiRPA do realizacji od 2021 r. 

135/2020 
23.11. 

2020 r. 

określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2020 

roku. 

SPO 
Kopię uchwały przekazano do MOPS i PUP celem 

realizacji. 

136/2020 
23.11. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; SPO CAPOW 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - Uchwała była realizowana na bieżąco w roku 

budżetowym 2020 r. 

137/2020 
23.11. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK; GK; KTD 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

GK - Przyjęto do realizacji. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 
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138/2020 
4.12. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 
FK FK - Przyjęto do wiadomości. 

139/2020 
4.12. 

2020 r. 

uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w 

sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu. 

FK FK - Przyjęto do wiadomości. 

140/2020 
4.12. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Przemyśla. 
FK FK - Przyjęto do wiadomości. 

141/2020 
4.12. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sumy, 

do której Prezydent Miasta Przemyśla może 

samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

FK, RIF, BI, GL, 

KRM, KTD, GK, 

KST, OKK 

FK, BI - Przyjęto do wiadomości. 

KST – Uchwała podtrzymująca wysokość środków 

finansowych  

w wysokości 170 000 zł na realizację zadania w zakresie 

prowadzenia Miejskiej Informacji Turystycznej. Trwa 

postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi 

Turystycznej. 

W dniu 16.12.2020 r. została zawarta umowa z Fundacją 

Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju Perła Galicji na 

realizację zadania (umowa nr 1148/2020 i 1149/2020). 

Środki na ten cel wydatkowane to kwota 158 670 zł. 

Uchwała zrealizowana. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

GK - Przyjęto do realizacji. 

142/2020 
4.12. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK, GL 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

143/2020 
4.12. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK, GK 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

GK - Przyjęto do realizacji. 
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144/2020 
4.12. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK, SPO 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - Uchwała była realizowana na bieżąco w roku 

budżetowym 2020 r. 

145/2020 
4.12. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. FK, E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

146/2020 
10.12. 

2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sumy, 

do której Prezydent Miasta Przemyśla może 

samodzielnie zaciągać zobowiązania 

FK, RIF, BI, GL, 

KRM, KTD, GK, 

KST, OKK, E 

FK, BI - Przyjęto do wiadomości. 

KST-Uchwała dotycząca zaciągnięcia zobowiązań w 

wysokości 21.833,73 zł brutto wykraczających poza rok 

budżetowy w związku z zamiarem podpisania umowy na 

reklamę miasta na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-

Jasionka. Umowa została podpisana 04.01.2021 

(zarejestrowana pod numerem 70/2021 data rejestracji 

21.01.2021). 

RIF - Zwiększenie kwoty o 60 000,00 zł na zawarcie 

umowy z operatorem na prowadzenie Przemyskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji – podpisanie 

umowy z operatorem. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

GK - Przyjęto do realizacji. 

OKK - Przeprowadzono postepowanie o udzielnie 

zamówienia publicznego na zakup paliwa i wyłoniono 

wykonawcę. Umowa na zakup paliwa do samochodów 

służbowych Urzędu Miejskiego na lata 2021 (16.510,40 zł ) 

i 2022 (15.000, 00 zł) została przekazana do wykonawcy w 

celu podpisania. Uchwała została zrealizowana. 

147/2020 
10.12. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok FK, E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

148/2020 
10.12. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok FK, E 

FK - Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 
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149/2020 
10.12. 

2020 r. 

ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta 

Przemyśla i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po 

wydaniu dyspozycji o jego usunięciu 

KTD 
Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg. 

150/2020 
10.12. 

2020 r. 

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przemyśl  

i wyznaczenia dotychczasowej aglomeracji 

Przemyśl 
GK 

Zgodnie z art. 92 Prawa wodnego wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i 

granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 

1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym 

mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej 

liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby 

informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i 

granic aglomeracji. W chwili obecnej zebrane dane są na 

bieżąco aktualizowane i analizowane. 

151/2020 
10.12. 

2020 r. 

postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. 

GK GK - Przyjęto do realizacji. 

152/2020 
10.12. 

2020 r. 

określenia górnych stawek opłat za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 
GK GK - Przyjęto do realizacji. 

153/2020 
10.12. 

2020 r. 

zmiany uchwały nr 130/2020 Rady Miejskiej  

w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 roku  

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl". 

GK GK - Przyjęto do realizacji. 

154/2020 
16.12. 

2020 r. 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym. 

GK GK - Przyjęto do realizacji. 
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155/2020 
16.12. 

2020 r. 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu jej składania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

GK GK - Przyjęto do realizacji. 

156/2020 
16.12. 

2020 r. 

zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne. 

GK GK - Przyjęto do realizacji. 

157/2020 
16.12. 

2020 r. 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem 2020 roku. 
RIF, FK 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania. Uchwała podjęta w 

celu realizacji projektów: Park rowerowy Bike Town Trails, 

Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły 

na ekogroszek) 

FK - Przyjęto do wiadomości. 

158/2020 
30.12. 

2020 r. 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok. GK GK - Przyjęto do realizacji. 

159/2020 
30.12. 

2020 r. 

ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r. 
E 

Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie podjętej 

uchwały. 

160/2020 
30.12. 

2020 r. 
Uchwała budżetowa na 2021 rok. 

Wszystkie 

(Proton) 

FK, KPM, PNW, RIF, KTD - Uchwała została przyjęta do 

wiadomości i stosowania. 

GK - Przyjęto do realizacji. 

161/2020 
30.12. 

2020 r. 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Przemyśla. 
FK FK - Przyjęto do wiadomości. 

162/2020 
30.12. 

2020 r. 

zmiany statutu Przemyskiego Centrum Kultury  

i Nauki ZAMEK. 
KST 

W związku z rozwiązaniem umowy dot. użyczenia 

pomieszczenia w budynku przy Rynek 1 w Przemyślu, 

„Klubu Niedźwiadek”, wprowadza się zmiany w statucie 

poprzez skreślenie § 2, ust. 3 pkt. 2, § 2, ust. 3 

dotychczasowy pkt 3 otrzymuje nr: pkt 2. 

163/2020 
30.12. 

2020 r. 

określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla. 
SPO 

SPO - Opublikowano na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
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164/2020 
30.12. 

2020 r. 

ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną 

osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą 

pracownikiem Centrum Integracji Społecznej  

w Przemyślu. 

SPO 

SPO - Na podstawie uchwały przygotowano umowę na 

dofinansowanie w 2021r. działalności Centrum Integracji 

Społecznej w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 6. 

 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ IX. WSPÓŁPRACA Z INNYMI 

SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

9.1 Przynależność miasta do związków i stowarzyszeń 

 

Z tytułu przynależności do związków międzygminnych Miasto Przemyśl uczestniczy 

w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, tematycznych spotkaniach samorządowców.  

Razem z innymi gminami i miastami pełni też rolę doradczą i opiniodawczą 

przy projektach ustaw lub innych ważnych aktów prawnych dla samorządów. 

Miasto Przemyśl należy do następujących związków i stowarzyszeń: 

1. Związek Miast Polskich (ZMP). 

2. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT). 

3. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych (PSST). 

4. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia przy FRDL Podkarpackim 

Ośrodku Samorządu Terytorialnego. 

5. Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (ZGFTP). 

 

9.1.1  Związek Miast Polskich 

 

Wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego 

oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania 

samorządowymi wspólnotami mieszkańców.  

Reprezentuje miasta we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym 

i międzynarodowym, Miasta – członkowie inicjują i opiniują projekty aktów prawnych, 

istotnych dla samorządów terytorialnych. Reprezentuje interesy ponad 300 samorządów 

miejskich i na ich rzecz prowadzi lobbing legislacyjny.  

Jest silną i skuteczną ogólnopolską organizacją, integrującą miasta członkowskie wokół 

wspólnych celów. Związek zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast. Prowadzi System 

Analiz Samorządowych – największą samorządową bazę danych statystycznych o miastach. 

W dniach 5 i 6 marca 2020 r. Prezydent Miasta Przemyśla uczestniczył w obradach 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, podczas którego m.in. przeprowadzono 

dyskusję i glosowanie nad przyjęciem sprawozdań i bilansu za 2019 r. oraz przyjęto program 

działania i budżet na 2020 r.  

Z kolei 17 marca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP w sprawie 

zagrożenia epidemicznego. Prezydenci i burmistrzowie obradowali w trybie telekonferencji. 

Zarząd Związku rozpatrywał problemy zgłoszone przez poszczególne miasta i przygotował 

pakiet rekomendacji dla rządu, które pomogą lepiej zorganizować i usprawnić prace urzędów 

oraz funkcjonowanie całych społeczności lokalnych. Dyskutowano również o możliwości 

rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.  

W 2020 r. razem z ekspertami Związku Miast Polskich były prowadzone prace 

nad Planem Rozwoju Lokalnego oraz Planem Rozwoju Instytucjonalnego. W ramach 

ww. programu, ZMP zorganizował szereg spotkań i cykl seminariów dla przedstawicieli 
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samorządów. Udział w seminariach pozwolił uczestnikom m. in. na lepszą identyfikację 

i aktywizację zasobów oraz czynników rozwoju lokalnego oraz wzmocnienie umiejętności 

kierowania polityką rozwoju swojego miasta. Miasto Przemyśl przez cały rok 2020 

przygotowywało się do udziału w Programie Rozwój lokalny, finansowanym w ramach III 

edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Program miał na celu wsparcie małych 

i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego 

podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk 

rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Po zebraniu i przeanalizowaniu 

wstępnie zgłoszonych pomysłów przedsięwzięć pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

intensywnie analizowali, zgłoszone pomysły celem wypracowania ostatecznych przedsięwzięć 

miejskich które znalazły się następnie w przygotowanym projekcie pn. „Razem zmieniamy 

Przemyśl”. Analizowano m.in., które przedsięwzięcia i jak  należy „przemodelować”, aby były 

odpowiedzią na problemy zdefiniowane podczas prac nad tworzeniem Planu Rozwoju 

Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego, opracowywano harmonogramy i budżety. 

Ostatecznie w projekcie „Razem zmieniamy Przemyśl” ujęto 57 przedsięwzięć podstawowych, 

w tym: 45 w Planie Rozwoju Lokalnego oraz 12 w Planie Rozwoju Instytucjonalnego. Ponadto 

ujęto 10 przedsięwzięć uzupełniających: 7  w Planie Rozwoju Lokalnego i 3 w Planie Rozwoju 

Instytucjonalnego. Kompletna propozycja projektu Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach 

Programu "Rozwój Lokalny" pn. "Razem zmieniamy Przemyśl" przeszła pozytywnie ocenę 

formalną i została skierowana do oceny merytorycznej. 

 

9.1.2  Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna jako związek stowarzyszeń zrzesza 

Województwo Podkarpackie, najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy, wyższe uczelnie, 

stowarzyszenia i firmy sektora turystycznego, muzea i inne instytucje kultury oraz prowadzi 

wszechstronne działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki.  

Głównym zadaniem jest m. in. wzmocnienie wizerunku województwa jako miejsca 

atrakcyjnego turystycznie, odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych, rozbudowa 

systemu informacji turystycznej.  

Nadzór nad działalnością PROT sprawuje minister właściwy ds. turystyki. 

W roku 2020 Organizacja pozyskała środki na realizację kilku projektów m.in. „Góry 

bez granic…” w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach 

projektu m.in. opracowano oraz wydrukowano folder w czterech wersjach językowych – PL, 

SK, EN, DE. Zrealizowano II część kampanii promującej pogranicze polsko-słowackie 

w mediach społecznościowych oraz zmontowano i wyemitowano trzy filmy promocyjne 

(sumaryczna liczba wyświetleń min. 200 tys.). 

Realizowano również projekt pn.  „Sounds of nature. SlowRivers – practical package 

for tourists” („Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”) w ramach 

programu Eni Cross-Border Cooperation Programme POLAND-BELARUS-UKRAINE 2014-

2020. Przeprowadzono m.in. inwentaryzację aktualnej oferty związanej z turystyką na Sanie 

i Strwiążu, zorganizowano spotkanie konsultacyjne z branżą turystyczną, dokonano korekty 

i redakcji Strategii Sanu oraz przygotowano do druku lub e-publikacji. 
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Przeprowadzono również szereg akcji promocyjnych i kampanii turystycznych 

np. „Odpoczywaj w Polsce” - kampania realizowana w ramach akcji ogólnopolskiej 

(współpraca z Polskim Ośrodkiem Turystycznym), koordynacja produkcji do programu 

"Pytanie na śniadanie", przygotowanie dedykowanych treści na stronę 

www.podkarpackie.travel, przygotowanie treści i współpraca z branżą przy treściach do portalu 

"Odpoczywaj w Polsce". Uruchomiono oraz prowadzono profil na portalu Facebook 

dedykowanym członkom PROT i podkarpackiej branży turystycznej (@PodkarpackaROT) 

9.1.3  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

 

Przewodniczącym Zarządu jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. Prezydent 

Miasta Przemyśla jest członkiem Zarządu. 

Stowarzyszenie jest platformą wymiany doświadczeń w działalności samorządowej 

członków, organizatorem prezentacji dobrych doświadczeń partnerów zewnętrznych 

oraz koordynatorem samopomocy wewnętrznej w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych. 

Członkowie zajmują stanowiska we wszystkich ważnych sprawach publicznych dotyczących 

województwa podkarpackiego, np. dotyczących rozwoju regionalnego w tym strategii, 

programów wojewódzkich oraz kontraktów dla województwa.  

26 lutego 2020 r. w Rzeszowie odbyło się zwyczajne XXXIX Ogólne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia, podczas którego omówiono projekty uchwał w sprawie budżetu i plany pracy 

na 2020 r. Kolejne posiedzenie Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 7 

października 2020 r., podczas którego zostało przedstawione sprawozdanie  z działalności 

Zarządu PSST za 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe. Podjęto również m.in. uchwałę 

absolutorium dla Zarządu z działalności za 2019 r. Ze względu na okres pandemii bezpośrednie 

spotkania i konferencje zostały ograniczone lub były organizowane „on- line”. 

 

9.1.4  Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia przy FRDL 
Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego. 

 

Forum jest platformą współpracy i integracji włodarzy gmin województwa 

podkarpackiego, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez Ośrodek Samorządu 

Terytorialnego spotkaniach, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Głównym 

celem działania Forum jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu 

i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów lokalnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. 

Cel jest realizowany poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili 

aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów czy Prezydentów Podkarpacia. W wyniku  

wspólnych dyskusji i działań formułowane są wnioski o zmianę treści ustaw i rozporządzeń, 

jak również opinie w sprawach istotnych dla samorządów. Stanowiska te są kierowane 

następnie do Premiera rządu RP lub właściwych ministrów. 

W 2020 r. ze względu na okres pandemii Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

Podkarpacia zorganizowało w ciągu roku kilka tematycznych spotkań i konferencji on-line 

(w formie webinarium). Zagadnienia jakie były poruszane podczas spotkań to: gospodarka 

wodna, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji, nadzór nad spółkami wodnymi, finansowanie 

http://www.podkarpackie.travel/
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zadań oświatowych i optymalizacja wydatków oświatowych, tarcza antykryzysowa a finanse 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

9.1.5  Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 

 

Został utworzony w 2008 r. jako związek międzygminny, w którego skład wchodzi 9 

gmin powiatu przemyskiego: Bircza, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, 

Żurawica oraz Gmina Miejska Przemyśl.  

Gminy wspólnie współpracują przy realizacji zadań związanych z ochroną 

konserwatorską obiektów fortecznych, dążąc do utworzenia Zespołu Parków Kulturowych 

Twierdzy Przemyśl. Związek aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami, które skupione 

są wokół zabytków militarnych Przemyśla wspomagając i przyłączając się do wybranych 

przedsięwzięć. 

W 2020 r. przedstawiciele Związku Gmin Fortecznych podjęli szereg działań i inicjatyw 

związanych z realizacją zadań mających na celu ochronę konserwatorską  obiektów fortecznych 

dawnej Twierdzy Przemyśl. M.in. zlecili opracowanie programu prac konserwatorskich bramy 

Fortu I Salis Soglio w Jaksmanicach i uzyskali dotacje od Podkarpackiego Konserwatora 

Zabytków oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie prac remontowo 

- konserwatorskich przy bramie Fortu I Salis Soglio. 

Podpisano także porozumienie pomiędzy związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy 

Przemyśl a  Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięć 

związanych z ochroną konserwatorską i udostępnieniem turystycznym obiektów fortecznych 

dawnej monarchii austrowęgierskiej, zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego 

Pogórza Przemyskiego. Podjęto współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej i uzyskano zgody 

na sfinansowanie przez IPN pomnika poświęconego żołnierzom Wojska Polskiego poległym 

w czasie wojny polsko – bolszewickiej na terenie cmentarza wojskowego w Przemyślu.  

Przeprowadzono prace poszukiwawcze na terenie Fortu VII Prałkowce wspólnie 

z Instytutem i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie, w wyniku czego odnaleziono 

szczątki żołnierza CK Armii.  

W dniu 2 sierpnia 2020 r. zorganizowano sympozjum „Walki o Twierdzę Przemyśl, IV 

Obwód Obronny” na terenie Fortu XI Duńkowiczki. 

Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Forte Cultura oraz podjęto uchwałę 

Zgromadzenia ZGFTP o woli przystąpienia do stowarzyszenia w celu promowania zabytków 

a także turystyki w Twierdzy Przemyśl.  

Przeprowadzono także prace porządkowe tj. wycinkę krzewów, koszenie trawy, 

sprzątanie, wywóz śmieci, na obiektach fortecznych Twierdzy Przemyśl: Fort VIII Łętownia, 

Fort VIII a Aszczycówka, Fort IX Brunner,  Fort IX a Przy Krzyżu, Szaniec Piechoty 

Orzechowce, Fort X b Zagrodnia, Fort X Orzechowce, Fort XIII San Rideau,  Fort I Salis 

Soglio, Fort XIII a Zabłocie, trasa forteczna od ul. Pasteura do mostu w Prałkowcach, trasa 

forteczna w Parku Miejskim w Przemyślu tj. od Bramy Sanockiej Dolnej do Bramy 

na Zniesieniu. Wykonano również bieżące naprawy infrastruktury turystycznej 

na poszczególnych obiektach Twierdzy Przemyśl tj. wymiana tablic, naprawa koszy 

na śmiecie, wymiana drewnianych schodów. 
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9.2 Współpraca zagraniczna Przemyśla w 2020 r. 

 

Przemyśl ma zawarte umowy partnerskie z następującymi miastami na Ukrainie: Lwów, 

Kamieniec Podolski, Drohobycz, Truskawiec, Mościska oraz z Paderborn (Niemcy), Egerem 

(Węgry), Humenné (Słowacja) oraz Chivasso (Włochy). Umowy mają charakter dokumentów 

o dość ogólnych zapisach, pozwalających na prowadzenie współpracy w wielu dziedzinach 

i formach.  

Przedstawiciele władz Przemyśla i samorządów miast partnerskich uczestniczą 

w różnych uroczystościach odbywających się w obydwu miastach np. w obchodach dni miast, 

w konferencjach.  

Z terenu miasta organizowana jest również przez różne podmioty pomoc materialna (np. książki 

oraz paczki świąteczne) dla mniejszości polskiej zamieszkującej ukraińskie tereny 

przygraniczne. 

Motywacją do podjęcia współpracy była chęć bezpośredniej wymiany kontaktów 

i doświadczeń między instytucjami, organizacjami w różnych dziedzinach życia 

oraz wspieranie działań i inicjatyw prowadzących do nawiązywania współpracy między 

podmiotami m.in. w dziedzinie samorządności, kultury, turystyki, edukacji, problematyki 

młodzieżowej. Istotnymi argumentami na rzecz podejmowania współpracy było 

też przełamywanie uprzedzeń historycznych czy możliwość poznawania kultury partnera. 

Rok 2020 był trudnym okresem jeśli chodzi o kontynuowanie i rozwijanie współpracy 

zagranicznej, zwłaszcza z miastami partnerskimi. W ostatnim czasie sytuacja na świecie bardzo 

się zmieniła w związku z pojawieniem się wirusa Sars – CoV -2. Był to trudny czas 

dla wszystkich, szczególnie dla rodzin, młodzieży i przedsiębiorców. Ograniczenia 

w przemieszczaniu się i czasowe zamknięcie granic spowodowały, że niemożliwe stały 

bezpośrednie kontakty placówek edukacyjnych w ramach wymiany szkolnej czy wzajemne 

wizyty burmistrzów i prezydentów miast. Zostały odwołane wszystkie imprezy kulturalne, 

sportowe i edukacyjne. 

Szczególnie trudną sytuację miało wówczas włoskie miasto partnerskie Chivasso 

w regionie Piemont, gdzie wiele osób zostało zarażonych oraz nastąpiła duża liczba zgonów. 

W związku z tym Prezydent Miasta Przemyśla wystąpił z inicjatywą zorganizowania transportu 

pomocy dla Chivasso. Ze środków Urzędu Miejskiego w Przemyślu zakupiono 3 tysiące 

maseczek jednorazowych. Udało się również pozyskać od firm z terenu miasta Przemyśla tj. 

Kazar Group,  Inglot Sp. z o.o. oraz Hensfort  Sp. z o. o. dla mieszkańców Chivasso środki 

ochrony osobistej lub pieniądze na ich zakup. Dodatkowo udało się zebrać kilka tysięcy 

ochronnych maseczek jednorazowych, kilkaset sztuk antybakteryjnego żelu do rąk oraz 

przyłbice i kilkadziesiąt litrowych opakowań antybakteryjnego żelu Septicol.  

Ze względu na epidemię i zachorowania związane z Covid – 19 zostały odwołane Dni 

Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przemyślu, które miały być realizowane  we współpracy 

z węgierskim Egerem i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie, zaplanowane najpierw 

w kwietniu a potem we wrześniu 2020 r. 

12 września 2020 r. we Lwowie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Ryszarda 

Siwca. Ryszard Siwiec, który od 1936 r. mieszkał w Przemyślu, zmarł 12 września 1968 roku 

w Szpitalu Praskim cztery dni po dokonaniu aktu samospalenia. Wypowiedziane wówczas 

słowa protestu przeciwko agresji na Czechosłowację z udziałem wojsk polskich znajdują 

się na nagrobku Ryszarda Siwca pochowanego w Przemyślu na cmentarzu zasańskim. Niestety 
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ze względu na okres pandemii oraz inne podjęte zobowiązania Prezydent Miasta Przemyśla 

nie mógł wziąć udziału w zaplanowanej uroczystości.  

25 października na Ukrainie odbyły się wybory samorządowe. W związku z tym 

nastąpiła zmiana na stanowiskach merów dwóch partnerskich miast ukraińskich. Nowym 

merem Mościsk została pani Myroslawa Pelc, a miasta Kamieniec Podolski – pan Michailo 

Positko.   

Z kolei w listopadzie dotarła do tut. Urzędu Miejskiego wiadomość o nagłej śmierci 

nowo wybranej Prezes niemieckiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemyśl. Ze strony 

Prezydenta Miasta Przemyśla zostały wystosowane kondolencje do rodziny i mieszkańców 

partnerskiego Paderborn. Współpraca Przemyśla z partnerami z zagranicy podejmowana jest w 

zależności od potrzeb, możliwości finansowych miasta oraz składanych propozycji z miast 

partnerskich. Należy zaznaczyć, że Urząd Miejski często tylko pośredniczy w nawiązywaniu 

kontaktów między poszczególnymi instytucjami. Działania z partnerami z zagranicy 

podejmowane są również przez różne instytucje czy osoby, a współpraca między nimi 

przebiega niezależnie od Urzędu. M.in. stałą współpracę w ramach wymiany szkolnej 

prowadzą: II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu i Gimnazjum Goerdelera w Paderborn 

oraz I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Schloss Neuhaus w Paderborn (regularna 

wymiana grup młodzieży). Z kolei Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu 

prowadzi współpracę ze Szkołą Muzyczną w Egerze (Węgry). 

Wiele szkół realizuje również międzynarodowe projekty z innymi szkołami 

lub placówkami edukacyjnymi z zagranicy np. w ramach Programu ERASMUS. W ramach tego 

programu realizowane  były m.in. staże zagraniczne dla uczniów niektórych szkół. Celem 

realizowanych projektów było stworzenie uczestnikom szansy do osiągnięcia sukcesu 

na płaszczyźnie zawodowej, a w odniesieniu do szkoły-podniesienie jakości kształcenia. M.in.  

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących  w Przemyślu od 2020 do 2022 r. realizuje 

projekt pn. „Przemyski Elektronik na praktykach zawodowych w Europie (zorganizowanie 

praktyki zagranicznej w Hiszpanii i Portugalii dla 77 uczniów technikum w ramach 

obowiązkowej praktyki zawodowej). Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

Nr 2 w okresie 2020 – 2021 bierze udział w projekcie pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna 

oknem na świat dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu. 2- tygodniowe praktyki zawodowe 

w przedsiębiorstwach na terenie Grecji dla 20 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 4 

opiekunów”. 
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