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KRM.0002.5.2018 

 

Protokół Nr LIV/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu  

odbytej w dniu 12 kwietnia 2018 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 17:00. 

Obecni wg załączonej listy obecności.  

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla 

Panu Markowi Tadeuszowi Kuchcińskiemu – proj. nr 64/2018. 

3. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacje projektu pod 

nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” zbiorczej ul. Wysockiego  

w Przemyślu – etap II” składanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – proj.  

nr 61/2018. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacje projektu pod 

nazwą „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Bielskiego w Przemyślu na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. gen. Sikorskiego” składanego  

w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – proj. nr 62/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 63/2018. 

6. Zakończenie obrad. 

 

Realizacja porządku posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk otwiera obrady i stwierdza ich 

prawomocność – 17 radnych obecnych na obradach.  

Lista obecności stanowi integralną część niniejszego protokołu. 
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Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Przemyśla Panu Markowi Tadeuszowi Kuchcińskiemu – proj. nr 64/2018. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk przypomniał, że do Prezydenta 

Miasta Przemyśla i Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo członków (10 osób) 

byłego Przemyskiego Obywatelskiego Komitetu „Solidarność”, z propozycją wystąpienia  

z inicjatywą uchwałodawczą, w zakresie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Przemyśla Marszałkowi Sejmu RP Panu Markowi Tadeuszowi Kuchcińskiemu.  

Projekt uzasadnił: Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.  

Opinia komisji: Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Przemyśla – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: 

 

W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz 

Schabowski – wyraził swoje niezrozumienie dla potrzeby podejmowania tego projektu uchwały 

podczas sesji Rady Miejskiej, zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Pan Radny podniósł,  

że w uzasadnieniu do niniejszego projektu uchwały nie padają żadne konkretne argumenty, 

dotyczące dokonań Pana Marszałka Kuchcińskiego. „Według nas jest to jakieś 

nieporozumienie. Pan Kuchciński, owszem jest osobą znaną, ale dla Przemyśla się nie zasłużył. 

Jest drugą osobą w państwie, jest w czołówce polityków partii rządzącej, a Przemyśl nie ma  

z tego tytułu żadnej korzyści, poza pomnikami Huzara i Ułana. Za taką osobą, my nie 

podniesiemy ręki. Dziwię się bardzo, widząc nazwiska niektórych radnych podpisanych pod 

wnioskiem – nie będę tego komentował”.  

 

W imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Radny Rady Miejskiej Pan Maciej 

Karasiński – „Jak uczę dzieci grać w szachy, to początkowo ogarniają one tylko pewną część 

szachownicy – skupiając się na jednej, dwóch figurach, na części szachownicy, co uzasadnione 

jest funkcjonowaniem szarych komórek mózgu i połączenia z narządem wzroku. Muszą sporo 

ćwiczyć. Należy rozegrać około 600 partii, aby dostrzec wszystkie konteksty i nie popełniać 

grzechu tzw. ślepoty szachowej, co przez pewien czas jest zjawiskiem naturalnym. Taką 

analogię widzę w dostrzeganiu różnych postaw osób, które funkcjonują w Przemyślu  

– w naszym środowisku, a czasem w szerszym. I jeżeli ktoś nie ma szerszej perspektywy, to 

może rzeczywiście widzi to tak, że przyjedzie wujek, przywiezie coś w torbie i wysypie na 

nowe drogi, na budynki, nie dostrzegając szerszego kontekstu, całej szachownicy, gdzie pewne 
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działania partii rządzącej, a czasem i opozycyjnej, bo pamiętajmy, że Porozumienie Centrum  

i PiS przez długi czas były w opozycji, ale przez cały czas działał, nie spał, pracował z ludźmi, 

w różnych obszarach. W tej chwili rządzi, dokonuje szeregu zmian, co niektórych bardzo boli, 

nie dostrzegają tego, bo ta szachownica jest dla nich jeszcze w wielu miejscach nieczytelna, 

czyli VAT, wzbogacenie budżetu państwa, 500+, odsunięcie od wpływów na rządzenie 

ośrodków, powiązanych ze służbami bezpieczeństwa. Są to działania, których niektórzy nie 

dostrzegają. Nie od razu Pan Marek Kuchciński na mojej drodze życiowej odgrywał ważną 

rolę, ale dostrzegłem tą rolę w jego różnych działaniach, związanych chociażby  

z Porozumieniem Centrum. Jeżeli ktoś wyostrzy wzrok i dostrzeże całą szachownicę, to nie 

będzie miał wątpliwości, że jest to jedna z postaci, która w historii Przemyśla najbardziej 

zasłużyła na ten honorowy tytuł”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – „Odnoszę nieodparte wrażenie, że w ostatnim 

czasie, tej kadencji, mamy do czynienia z dewaluacją tego zaszczytnego tytułu przyznawanego 

przez Wysoką Radę. Pan Prezydent w uzasadnieniu podkreślił, że zasługą Marszałka jest 

promocja naszego miasta. Ja rozumiem, że promocja przenosi się na wymierne efekty dla 

naszego regionu, a tu tego nie znajduję. Z perspektywy 30-paru lat funkcjonowania 

zawodowego Pana Kuchcińskiego, również ciężko mi znaleźć pozytywy dla naszego miasta”. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – zwrócił się do wnioskodawców z prośbą  

o uargumentowanie – czym Pan Marszałek Marek Kuchciński zasłużył sobie na tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko – „Jeżeli stawiamy taką tezę, że Honorowy 

Obywatel Przemyśla powinien zasłużyć się dla swojego miasta czymś konkretnym, to proszę 

powiedzieć, czym zasłużył się Zbigniew Brzeziński dla Przemyśla? Czym zasłużył się Jan 

Paweł II dla Przemyśla? Albo Józef Michalik? Każdy wie, że były to osoby, które pełniły ważne 

funkcje i dla nas ustanowienie Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla Jana Pawła II, 

wynika z pewnych wartości ogólnohumanistycznych, chrześcijańskich, które ten człowiek ze 

sobą niósł, nie dlatego, że się dla Przemyśla zasłużył. To jest ta przemyska obłuda, ta zawiść, 

której nie ma nigdzie na Podkarpaciu. Kiedy Kuchciński był młodym człowiekiem, w latach 

80., gdy podejmował działalność opozycyjną, organizował w Przemyślu dni kultury 

niezależnej, dni kultury chrześcijańskiej. Dzisiaj jest Marszałkiem Sejmu – sprowadza 

wybitnych polityków do naszego miasta, organizuje spotkania grupy Wyszehradzkiej, szefów 
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parlamentów, wspiera różnego rodzaju inicjatywy, także pochodzące z Przemyśla. Może 

gdybyśmy przyznawali tytuł Honorowego Obywatela Marszałkowi, który nazywałby się 

Bronisław Komorowski, to byłby dobry pomysł, ale on nie jest Przemyślaninem. Nie bądźmy 

obłudni. To, czy my oceniamy Marka Kuchcińskiego jako polityka pozytywnie, czy 

negatywnie – to są zupełnie inne kwestie. Są pewne urzędy, godności, funkcje, które się piastuje 

i miasto powinno być dumne, że ma właśnie takich Honorowych Obywateli”. 

 

Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka – „Jestem zbulwersowana przyrównaniem Pana 

Marka Kuchcińskiego do Jana Pawła II, Piłsudskiego, czy Brzezińskiego. Pierwszy raz to 

zaszczytne miano nadano w 1858 r. Panu Henrykowi Sarowi. Wśród wielu znanych 

Honorowych Obywateli Miasta Przemyśla, a do tej pory jest ich 45, każdy naprawdę zasłużył 

się dla naszego miasta. Stawiam pytanie – jaki jest osobisty wkład Pana Marka Kuchcińskiego 

w promocję Przemyśla na terenie kraju i zagranicy?” 

 

Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma – „Proszę zadać kłam jakiemukolwiek 

twierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu? Które z nich jest nieprawdziwe, albo jest na wyrost? 

Tytuł Zasłużony dla Miasta Przemyśla, to jest zupełnie inna formuła. Przyznanie tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla obywatelowi tego miasta, drugiej osobie w państwie 

i na przestrzeni historii pierwszej i pewnie ostatniej, która sprawuje tak zaszczytną funkcję, 

wydaje się, że nie powinno podlegać żadnej dyskusji, z uwagi na sam fakt pełnienia funkcji. 

Jestem przekonany, że gdyby Marszałkiem Sejmu był ktoś, np. z Platformy Obywatelskiej  

i wywodziłby się z Przemyśla, na pewno taki sam wniosek wpłynąłby i ostatecznie wszyscy 

radni głosowaliby za, właśnie z tego względu”.  

 

Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka – złożyła wniosek formalny, dotyczący 

indywidualnego głosowania.  

Głosowanie nad wnioskiem formalnym – 5 radnych głosowało za, 11 radnych głosowało 

przeciw.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 12 radnych głosowało za, 4 radnych głosowało przeciw, 

1 głos wstrzymujący.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacje projektu 

pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” zbiorczej ul. Wysockiego  
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w Przemyślu – etap II” składanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 

oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 

– proj. nr 61/2018. 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja:   

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – „Należy podkreślić zwieńczenie uporów 

mieszkańców osiedla Lipowica, którego ta inwestycja dotyczy. To jak Zarząd Osiedla i część 

osób zaangażowanych w tą inwestycję działali przez ostatnie 2-3 lata, budzi mój podziw. 

Jesteśmy już blisko tego, aby w tym trudnym terenie powstała piękna, nowoczesna droga”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – „Mam prośbę do Pana Prezydenta, aby 

poważnie lobbował ten wniosek do Programu Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej, 

podobnie jak i wniosek, dotyczący Bielskiego, ponieważ ciągle nie mamy szczęścia, aby nasze 

wnioski wygrywały w tych programach”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński – „W nawiązaniu do dyskusji  

z punktu 2., zastanawiam się komu będzie można dać przy tej okazji tytuł Honorowego, czy 

Zarządowi Osiedla, czy Radnym, Prezydentowi, czy jeszcze komuś wyżej? Rozsądźcie 

Państwo sami”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – zabrał głos ad vocem. 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacje projektu 

pod nazwą „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Bielskiego w Przemyślu na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. gen. Sikorskiego” 

składanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – proj. nr 62/2018. 
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Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja:  brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj.  

nr 63/2018. 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak. 

Opinia komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja:  brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 6. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zakończył LIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 17:56. 

Zapis przebiegu sesji w formie zapisu cyfrowego przechowuje się w Kancelarii Rady Miejskiej 

i Współpracy z Zarządami Osiedli. 

 

Protokołowała: 

Alicja Kołcz 

Kancelaria Rady Miejskiej 

i Współpracy z Zarządami Osiedli 

Urząd  Miejski w Przemyślu 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

Bogusław Zaleszczyk 

 


