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Sz. P. Bartłomiej Barczak  

Radny Rady Miejskiej   

w Przemyślu 

Klub Radnych ,,Regia Civitas” 

 

      

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 2 kwietnia 2021 roku (data wpływu 

do tut. Urzędu 15 kwietnia br.) w sprawie wykonania w bieżącym roku projektu Budżetu 

Obywatelskiego z 2019 r. pt. ,,Renowacja lub wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy  

ul. Dworskiego” pragnę poinformować, że powyższe zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta 

Przemyśla w 2021 roku.  

W sprawie projektu pt. ,,Renowacja lub wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy  

ul. Dworskiego” udzieliłem już Panu Radnemu odpowiedzi w dniu 5 lutego 2021 r. pismem 

znak RIF.0003.2.2021. 

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych (Budżet Obywatelski) na terenie 

miasta Przemyśla określa Uchwała nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 1 lipca  

2020 r. Zgodnie z § 9 pkt 2 Załącznika nr 1 do w/w Uchwały ,,do realizacji zostaną przyjęte  

te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów (…)”.  

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2021 nie zgłoszono zadania  

pt. ,,Renowacja lub wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego”. W ramach 

I Kategorii tj. budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej jako zadania do realizacji przez 

Gminę Miejską Przemyśl przyjęto m. in. zadanie pt. ,,Zadaszenie Orlika w formie namiotu 

pneumatycznego tzw. ,,Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. 

Dworskiego 98”. W formularzu zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Przemyśla stanowiącego Załącznik nr 3 do Uchwały nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu 
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z dnia 1 lipca 2020 r. Wnioskodawca zarówno w opisie projektu jak i kosztorysie nie ujął 

wymiany nawierzchni boiska. 

W związku z powyższym na obecnym etapie nie ma możliwości zamiany 

przedmiotowych zadań, ponieważ byłoby to niezgodne z przepisami prawa. 

 

 

 

w z. PREZYDENTA MIASTA 
                                 (-) 

Bogusław Świeży 
ZASTĘPCA PREZYDENTA   

                                  (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:          

1. Adresat 

2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli  

3. A/a 

 


