
1 
 

Przemyśl, dnia 19.04.2017r. 

KRM.0012.3.7.2017 

 

Porządek posiedzenia 

Komisji Gospodarki Miejskiej RM  

w dniu 24 kwietnia 2017r.    

godz. 17.00 pok. nr 8 UM. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z komisji z dnia 27 .03.2017 r oraz z dnia 5.04.2017 r  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 27 kwietnia 2017 r.: 

a) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – Proj. nr 65/2017, 

b) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego 

Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom  w Przemyślu – Proj. nr 72/2017,  

c) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta przemyśla – Proj. nr 67/2017, 

d) w sprawie ustalenia wysokości stawek za usuwanie drzew i krzewów - Proj. nr 63/2017, 

e) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – Proj. nr 68/2017, 

f) w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na 

cele mieszkaniowe w ramach programu pn. „Przemyśl-ana działka” – Proj. nr 71/2017, 

g) w sprawie zmiany uchwały nr 110/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – Proj. nr 70/2017, 

4.    Rozpatrzenie korespondencji, która wpłynęła do komisji: 

a) Zarządzenie nr 30/2017 z dn. 30.03.2107r w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z 

wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2016 r. ( przekazana mailem 4.04.2017r) 

b) Pismo MK.3023.1.2017 z dn. 29.03.2017  informacja o stanie mienia komunalnego Gminy 

Miejskiej Przemyśl za 2016 r ( przekazana mailem 4.04.2017r) 

c)  Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia KGM 27 marca 2017 r.   

d)  Pismo ZDM.NT-6.402.28.17 z dn. 11.04.2017 r odpowiedź na zapytanie w sprawie realizacji 

Budżetu Obywatelskiego 2017 dla ZO nr 12. 

e)  Pismo wspólnoty mieszkaniowej Bielskiego 44E w sprawie uwag do MPZP „Rycerskie I” 

f)  Pismo z dn. 21.03.2017 r w sprawie oprotestowania budowy samoobsługowej myjni 

samochodowej przy ul Sobótki/Herburtów. 

5. Wolne wnioski. 

6.  Zakończenie obrad.                                                Przewodniczący Komisji 

                                               Bogusław Zaleszczyk 

 

Propozycja zaproszonych gości: 

1. Pan Grzegorz Hayder – Zastępca Prezydenta Miasta 

2. Pan Janusz Hamryszczak – Zastępca Prezydenta Miasta  

3. Pani Maria Łańcucka – Skarbnik Miasta  

4. Pani Lucyna Pluta – Naczelnik MK  

5. Pan Zbigniew Cudnik – Naczelnik AOŚ 

6. Pani Danuta Wiech – Naczelnik SPO 

7. Pani Joanna Balawender-Wcisło – Dyrektor BRMP 

Do wiadomości Pan Dariusz Łapa – Sekretarz Miasta 


