BPM.0057.3.2022
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA ZA OKRES OD 1 stycznia 2022 R. DO 31 marca 2022 R.

Numer i data
Zarządzenia

1

TYTUŁ

Jednostka
organizacyjna
3

SPOSÓB I STOPIEŃ WYKONANIA

1

2

4

1/2022 z dnia
3 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla

GN

Przyjęto do bieżącego stosowania.
REALIZACJA BIEŻĄCA

2/2022 z dnia
3 stycznia 2022 r.

SPO

3/2022 z dnia
5 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację
zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 r.
w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego

4/2022 z dnia
5 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2022r.
zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla

E

Zarządzenie zostało zrealizowane. Konkurs ofert został
rozstrzygnięty. Z wyłonionymi podmiotami zawarto umowy na
realizację
zadania
publicznego
objętego
konkursem.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie
przekazano
Przewodniczącemu
Zespołu
Interdyscyplinarnego celem realizacji.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Ogłoszenie o konkursie umieszczono
na tablicy ogłoszeń UM i stronie internetowej miasta. Konkurs
rozstrzygnięto Zarządzeniem nr 159/2022 z dnia 22 kwietnia
2022 r. Na konkurs wpłynęło 18 wniosków od klubów

SPO

5/2022 z dnia
5 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finasowania
terroryzmu”

FK

6/2022 z dnia
10 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
w sprawie powołania zespołu powypadkowego

FK

7/2022 z dnia
12 stycznia 2022 r.

2

BHP

8/2022 z dnia
12 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert składanych na realizację zadania
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na
2022 rok

SPO

9/2022 z dnia
12 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania
członków Rady Sportu oraz regulaminu jej działania

E

sportowych i wszystkie kluby, które złożyły wniosek otrzymały
dotację na 2022 r.
ZREALIZOWANO
Przyjęto do realizacji.
REALIZACJA BIEŻĄCA

Przyjęto do realizacji.
REALIZACJA BIEŻĄCA

Zarządzenie jest realizowane. Zespół powypadkowy w przypadku
wypadku przy pracy pracownika tut. Urzędu, ustala okoliczności
i przyczyny wypadku oraz sporządza odpowiednią dokumentację.
W TRAKCIE REALIZACJI
Zarządzenie zostało zrealizowane. Komisja została powołana.
Członkowie Komisji dokonali oceny formalnej i merytorycznej
ofert złożonych w konkursie na realizację zadania w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu
na 2022 rok. Przygotowano zestawienie przedłożonych wniosków.
Zaproponowano rozstrzygnięcie.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Rada Sportu została powołana
w nowym składzie. Rada Sportu działa w oparciu o nowy
regulamin.
ZREALIZOWANO

10/2022 z dnia
12 stycznia 2022 r.
11/2022 z dnia
14 stycznia 2022 r.

BRMP

GN

12/2022 z dnia
17 stycznia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Przemyślu

OR

13/2022 z dnia
18 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń
i kierunków działania w zakresie ochrony ludności,
obrony cywilnej i bezpieczeństwa miasta Przemyśla
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

OZK

14/2022 z dnia
19 stycznia 2022 r.

3

w sprawie Wieloletniego Programu Sporządzania
Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego dla Miasta Przemyśla
w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego
wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności
gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl

FK

15/2022 z dnia
19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

16/2022 z dnia
19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

Zarządzenie określa obszary do objęcia opracowaniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
REALIZACJA BIEŻĄCA
Zarządzenie zostało zrealizowane. W dniu 2 marca 2022 r. został
podpisany akt notarialny - umowa o ustanowienie służebności
gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczoną jako
działka nr 1565 w obr. 205 m. Przemyśla.
ZREALIZOWANO
W związku z tym, że Rada Miejska w Przemyślu zlikwidowała
zakład budżetowy POSiR w Przemyślu i w jego miejsce utworzyła
jednostkę budżetową POSiR w Przemyślu należało zmienić wpis
dotyczący aktu prawnego tworzącego jednostkę. POSiR
funkcjonuje w nowej formie.
ZREALIZOWANO
Założenia realizowane są wg planu.
REALIZACJA BIEŻĄCA
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano
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17/2022 z dnia
19 stycznia 2022 r.

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

OR

18/2022 z dnia
20 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

GN

19/2022 z dnia
20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu
miasta na 2022 r.

FK

20/2022 z dnia
20 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny
spełnienia przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą
„ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ
GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO
ZADANIA PN. WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE
GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU

ZP

Dokonano zmian w schematach organizacyjnych:
- Wydziału Architektury
- Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg
- Wydziału Organizacyjnego,
- Wydziału Kultury i Promocji
- Biura Prawnego
- Biura Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli
polegających na zmianie oznaczeń literowych poszczególnych
stanowisk w tych Wydziałach. Konieczność tej zmiany wynikała
z wcześniejszej zmiany tych oznaczeń w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego. Wymienione Wydziały
w bieżącej pracy posługują się nowymi oznaczeniami.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało zrealizowane. W dniu 25 stycznia 2022 r.
został podpisane akt notarialny - ustanowiono służebność
przesyłu na rzecz MPEC w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Powołana komisja dokonała czynności badania i oceny ofert
złożonych w postępowaniu na zaprojektowanie, dostawa i
montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn.
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie
Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach projektu pn.:
„EKOLOGICZNY PRZEMYŚL – WYMIENIAMY ŹRÓDŁA CIEPŁA” –
KOTŁY GAZOWE – CZĘŚĆ II”. W postępowaniu zostały złożone 3
oferty z tego 2 oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu

PN.: „EKOLOGICZNY PRZEMYŚL – WYMIENIAMY
ŹRÓDŁA CIEPŁA” – KOTŁY GAZOWE – CZĘŚĆ II”.

21/2022 z dnia
20 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów do
Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.

E

22/2022 z dnia
25 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas
pierwszych i wyższych oddziałów sportowych i
mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2022/2023
w sprawie ustalenia terminów postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

E

23/2022 z dnia
25 stycznia 2022 r.

24/2022 z dnia
25 stycznia 2022 r.

5

E

FK

25/2022 z dnia
26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu
miasta na 2022r

FK

26/2022 z dnia
26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

17.03.2022 r. Komisja zarekomendowała Prezydentowi wybór
oferty najkorzystniejszej złożonej przez HYDRO-MET Sp. z o.o.,
Futoma 750D, 36-030 Błażowa i wybór ten został dokonany tego
samego dnia. 6 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z
wybranym wykonawcą. Zarządzenie zostało w pełni wykonane.
ZREALIZOWANO
Ustalony w zarządzeniu termin przeprowadzenia wyborów został
zmieniony z 8 marca na 11 marca (Zarządzenie Prezydenta Miasta
Przemyśla Nr 35/2022 z 2 lutego 2022 r.). Wybory zostały
przeprowadzone 11 marca 2022 r.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Przekazano do szkół podstawowych
celem wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2022/2023.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Przekazano do przedszkoli celem
wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2022/2023.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

6

27/2022 z dnia
26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

28/2022 z dnia
26 stycznia 2022 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł

ZP

W celu uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych,
których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130.000 złotych
wprowadzono nowe uregulowania w tej kwestii. Zmiany w regulaminie
wynikały również z tego, iż w życie weszła nowa ustawa Prawo
zamówień publicznych, której zapisy w części stosuje się również do
zamówień o wartości poniżej progu ustawowego.
W nowym regulaminie uproszczono cały proces udzielania zamówienia
publicznego, ujednolicono zapisy oraz dostosowano je do zapisów nowej
ustawy Pzp. Wprowadzono również nowe wartości, od których należy
zakup potwierdzać wcześniejszym zawarciem umowy.
Wykonywanie w sposób ciągły przez wszystkie jednostki organizacyjne
urzędu udzielające zamówień publicznych.

29/2022 z dnia
26 stycznia 2022 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych na podstawie ustawy prawo zamówień
publicznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

ZP

30/2022 z dnia
28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

do

budżetu,

poinformowano

ZREALIZOWANO
W celu dostosowania procedur udzielania zamówień na
podstawie nowej ustawy Pzp wprowadzono nowy regulamin
udzielania takich zamówień. W regulaminie opisano procedury
wewnętrzne, które nie są wprost regulowane przez ustawę Pzp.
Wprowadzono nowy wniosek o wszczęcie postępowania, który
jest bardziej czytelny. Wykonywanie w sposób ciągły przez
wszystkie jednostki organizacyjne urzędu udzielające zamówień
publicznych.
REALIZACJA BIEŻĄCA
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
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31/2022 z dnia
28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

32/2022 z dnia
31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

33/2022 z dnia
1 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora

E

34/2022 z dnia
2 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

35/2022 z dnia
2 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

E

36/2022 z dnia
2 lutego 2022 r.

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

OR

37/2022 z dnia
3 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Ogłoszenie konkursu umieszczono na
tablicy ogłoszeniowej UM oraz przekazano do szkół i placówek
celem umieszczenia na tablicach ogłoszeniowych. Konkurs został
przeprowadzony w 13 jednostkach oświatowych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
W wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla terminie
przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Przemyśla. Przeprowadzające wybory Komisje Okręgowe złożyły
Prezydentowi Miasta Przemyśla protokoły z informacją o wyborze
kandydata oraz o trybie w jakim dokonano jego wyboru.
ZREALIZOWANO
Zarządzeniem wprowadzono zmiany w schemacie organizacyjnym
Wydziału Architektury. Wydział Funkcjonuje na bieżąco w nowej
strukturze.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

38/2022 z dnia
4 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 556/2017
Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia cen biletów i opłat na obiektach
użyteczności publicznej znajdujących się
w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, tj. z kolejki linowej, tras narciarskich, toru
saneczkowego oraz sztucznego lodowiska
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

E

Zarządzenie zostało zrealizowane. Nowe ceny opłat dot.
korzystania z obiektów sportowych zostały zastosowane.
ZREALIZOWANO

FK

40/2022 z dnia
7 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

41/2022 z dnia
7 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu
miasta na 2022r.

FK

42/2022 z dnia
9 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

43/2022 z dnia
10 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa
w sprawie ustalenia terminu sporządzenia okresowej
oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

GN

Wprowadzono
zmiany
do
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Przyjęto do bieżącego stosowania.
REALIZACJA BIEŻĄCA

39/2022 z dnia
7 lutego 2022 r.

44/2022 z dnia
15 lutego 2022 r.
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OR

budżetu,

poinformowano

budżetu,

poinformowano

budżetu,

poinformowano

budżetu,

poinformowano

Zarządzeniem ustalono termin, w trakcie którego należy dokonać
okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
Wskazano, że oceny należy dokonać za okres od poprzednio
dokonanej
oceny
do
dnia
jej
dokonywania.
ZREALIZOWANO

45/2022 z dnia
15 lutego 2022 r.

46/2022 z dnia
15 lutego 2022 r.

9

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację
zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej
na terenie miasta Przemyśla w 2022r.

SPO

SPO

47/2022 z dnia
16 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

48/2022 z dnia
16 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

49/2022 z dnia
16 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

50/2022 z dnia
16 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do
obsługi projektu pod nazwą "Gmina Miejska Przemyśl
- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia
rozwoju miast POPT 2014-2020". realizowanego
przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna

RiF

51/2022 z dnia
18 lutego 2022 r.

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

GN

Zarządzenie zostało zrealizowane. Konkurs ofert został
rozstrzygnięty. Z wyłonionymi podmiotami zawarto umowy na
realizację zadania publicznego objętego konkursem.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego oraz przesłane do domów
pomocy
społecznej
i
MOPS
celem
realizacji.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Został powołany Zespół Projektowy do obsługi projektu pod
nazwą „Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji
w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności
oraz Budżetu Państwa, którego Beneficjentem jest Gmina Miejska
Przemyśl – opracowanie dokumentacji technicznej projektów.
W TRAKCIE REALIZACJI
Zarządzenie zostało zrealizowane. W dniu 09 marca 2022 r. został
podpisany akt notarialny Rep. A. Nr 1243/2022 - umowa
o ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu
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52/2022 z dnia
18 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert składanych na realizację zadania
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na
2022 rok

SPO

53/2022 z dnia
18 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

54/2022 z dnia
22 lutego 2022 r.

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

OR

55/2022 z dnia
22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu
miasta na 2022r.

FK

56/2022 z dnia
23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

57/2022 z dnia
23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej
Przemyśl oznaczoną jako działka nr 62 w obr. 206 m. Przemyśla.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało zrealizowane. Komisja została powołana.
Członkowie Komisji dokonali oceny formalnej i merytorycznej
ofert złożonych w konkursie na realizację zadania w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu
na 2022 rok. Przygotowano zestawienie przedłożonych wniosków.
Zaproponowano rozstrzygnięcie.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzeniem ustalono dzień 15 kwietnia 2022 r. przypadający
w Wielki Piątek, dniem wolnym od pracy dla pracowników
Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Dzień wolny ustalono w zamian
za 1 stycznia - Nowy Rok, przypadający w 2022 r. w dniu wolnym
od pracy, tj. w sobotę.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
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58/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka
w Przemyślu

E

59/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących im. prof. Janusza
Groszkowskiego w Przemyślu

E

60/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Przemyślu

E

61/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

E

62/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

E

63/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im.
Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu

E

Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 30.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 29.03.2022r. Do konkursu nie przystąpił żaden
kandydat. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Elektronicznych i Ogólnokształcących został nierozstrzygnięty.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 30.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 29.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 28.03.2022r. Do konkursu nie przystąpił żaden
kandydat. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 16 został nierozstrzygnięty.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 28.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Przemyślu.

ZREALIZOWANO
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64/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

E

65/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im.
ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

E

66/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 16 w Przemyślu

E

67/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 13 w Przemyślu

E

68/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 12 im.
5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu

E

Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 25.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 25.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 24.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Nr 16 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 24.03.2022r. Do konkursu nie przystąpił żaden
kandydat. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 13
został nierozstrzygnięty.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 23.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Nr 12 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO

69/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 9 im.
Czytelników Życia Przemyskiego w Przemyślu

E

70/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Przemyślu

E

71/2022 z dnia
24 lutego 2022 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta
ds. Organizacji Pozarządowych

OR

72/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2021
Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 lutego 2021r. w
sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych
obiektów użyteczności publicznej będących w
zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu
miasta na 2022 r.

73/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

13

E

FK

74/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

75/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 23.03.2022r. Do konkursu nie przystąpił żaden
kandydat. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 9
został nierozstrzygnięty.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 23.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Nr 3 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzeniem ustanowiono Pana Roberta Gawlika – pracownika
Urzędu Miejskiego, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało zrealizowane. Nowe ceny opłat dot.
korzystania z obiektów sportowych zostały zastosowane.
ZREALIZOWANO

Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano
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76/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

77/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

78/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

79/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

80/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy
sprzedaży lokalu mieszkalnego

GL

81/2022 z dnia
28 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż 130.000,00 złotych

ZP

82/2022 z dnia
28 lutego 2022 r.
83/2022 z dnia
28 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

GN
GN

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowane. Na dzień 30.03.2022 r. został
ogłoszony drugi przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku przy ul. Poniatowskiego 6. W wyznaczonym terminie
tj. do dnia 22.03.2021 r. nikt nie wpłacił wadium. Przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
ZREALIZOWANO
Dokonano zmiany regulaminu w związku ze zmianą interpretacji
przepisów nakazujących potwierdzanie zakupów poprzez
wcześniejsze zawarcie umowy. Zmieniono tę wartość z 500 zł. na
5.000 zł. Wykonywanie w sposób ciągły przez wszystkie jednostki
organizacyjne urzędu udzielające zamówień publicznych.
REALIZACJA BIEŻACA
Zarządzenie w trakcie realizacji.
W TRAKCIE REALIZACJI
Zarządzenie w trakcie realizacji.
W TRAKCIE REALIZACJI

84/2022 z dnia
28 lutego 2022 r.
85/2022 z dnia
25 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

GN

86/2022 z dnia
28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

87/2022 z dnia
4 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców
Podhalańskich w Przemyślu

E

88/2022 z dnia
8 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta
Przemyśla w 2022r.
w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu
miasta na 2022r.

SPO

89/2022 z dnia
8 marca 2022 r.
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GN

FK

90/2022 z dnia
8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

91/2022 z dnia
8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

92/2022 z dnia
8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

Zarządzenie w trakcie realizacji.
W TRAKCIE REALIZACJI
Zarządzenie w trakcie realizacji.
W TRAKCIE REALIZACJI
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 23.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Nr 12 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego oraz przesłane do placówek
opiekuńczo-wychowawczych i MOPS celem realizacji.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
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93/2022 z dnia
8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

94/2022 z dnia
8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

95/2022 z dnia
9 marca 2022 r.

w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego

96/2022 z dnia
9 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

97/2022 z dnia
10 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

98/2022 z dnia
10 marca 2022 r.

mieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
w Przemyślu

E

99/2022 z dnia
14 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

100/2022 z dnia
15 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

101/2022 z dnia
16 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem
pomieszczenia z przeznaczeniem na przechowywanie

GL

SPO

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie
przekazano
Przewodniczącemu
Zespołu
Interdyscyplinarnego celem realizacji.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 29.03.2022r. Do konkursu nie przystąpił żaden
kandydat. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Elektronicznych i Ogólnokształcących został nierozstrzygnięty.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników
Wydziału.
ZREALIZOWANO

sprzętu i urządzeń stanowiącego własność Gminy
Miejskiej Przemyśl
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102/2022 z dnia
17 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

103/2022 z dnia
17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu
miasta na 2022r.

FK

104/2022 z dnia
17 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

105/2022 z dnia
17 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

106/2022 z dnia
21 marca 2022 r.

w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im.
Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

E

107/2022 z dnia
22 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Nr 16 w Przemyślu

E

108/2022 z dnia
22 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego
w Przemyślu

E

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Przekazano do szkoły celem
stosowania. Zostały utworzone 3 oddziały przygotowawcze dla
uczniów przybywających z zagranicy.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 24.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Nr 16 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 25.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
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109/2022 z dnia
22 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Przemyślu

E

110/2022 z dnia
22 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Nr 13 w Przemyślu

E

111/2022 z dnia
23 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do
Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

E

112/2022 z dnia
23 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

113/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

114/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

115/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 25.03.2022r. Konkurs został rozstrzygnięty.
Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Przemyślu.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej
odbyło się w dniu 24.03.2022r. Do konkursu nie przystąpił żaden
kandydat. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 13
został nierozstrzygnięty.
ZREALIZOWANO
Wyniki wyborów zostały ogłoszone na stronie Urzędu Miejskiego
w Przemyślu. Nowoutworzona Młodzieżowa Rada Miasta
Przemyśla rozpoczęła swoją działalność. Pierwsze posiedzenie
MRMP odbyło się w dniu 21.04.2022 r.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

19

116/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

117/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

118/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu
miasta na 2022r.

FK

119/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

uchylające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie
na 2022 rok

FK

120/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

121/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

122/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

123/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

124/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

125/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

126/2022 z dnia
25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

127/2022 z dnia
30 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw Dorocznej
Nagrody Miasta Przemyśla

PK

128/2022 z dnia
30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Przemyśla

FK

129/2022 z dnia
30 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl
w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

E

FK

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

130/2022 z dnia
30 marca 2022 r.
131/2022 z dnia
31 marca 2022 r.

20

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Komisja powołana zarządzeniem zapoznała się z 9 złożonymi
wnioskami na Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla, przy czym 1
z wniosków został odrzucony z przyczyn formalnych.
W wyniku dyskusji i głosowania w trybie tajnym Komisja
postanowiła przyznać Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla
w wysokości 10 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu.
Nagroda zostanie wręczona podczas Sesji Rady Miejskiej w
Przemyślu w dniu 3 maja 2022 r.
ZREALIZOWANO
Przyjęto do realizacji.
W TRAKCIE REALIZACJI
Zarządzenie zrealizowano. Przekazano do przedszkoli celem
stosowania, informacja o przerwach w pracy przedszkoli zostanie
umieszczona
na
stronie
UM
przed
wakacjami.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

132/2022 z dnia
31 marca 2022 r.

Opracowała: Dorota Śliwka
Biuro Prezydenta Miasta
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w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

FK

Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

do

budżetu,

poinformowano

