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KRM.0002.4.202 

 

 

Protokół Nr LIII/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu  

odbytej w dniu 22 marca 2018 roku 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 09:05. 

Obecni wg załączonej listy obecności.  

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów, 

Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl – proj. nr 45/2018.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność 

Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 42/2018.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – proj.  

nr 54/2018.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – proj.  

nr 55/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 48/2018, proj.  

nr 49/2018, proj. nr 50/2018, proj. nr 56/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej 

Przemyśl środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

związanego z zakładem budżetowym – proj. nr 40/2018. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I”  

– proj. nr 53/2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Oczka Wodne I/05” – proj. nr 52/2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 – proj. nr 44/2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki, wysokości opłat oraz zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Przemyśl – proj. nr 41/2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. nr 46/2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 12 im. 5 Batalionu 

Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – proj. nr 47/2018. 

15. Podjęcie uchwały 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 2018 roku – proj. nr 51/2018. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 155/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Twórczego 

Miasta Przemyśla – proj. nr 43/2018. 

17. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres  

od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. 

18. Wystąpienia radnych. 

19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

20. Zakończenie obrad. 
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Realizacja porządku posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk otwiera obrady i stwierdza ich 

prawomocność – 21 radnych obecnych na obradach.  

Lista obecności stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder wniósł o uzupełnienie porządku 

obrad, poprzez: 

 

 wprowadzenie w punkcie 7. projektów uchwał nr 57/2018 oraz  

nr 58/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok; 

 wprowadzenie w punkcie 15. autopoprawki do projektu uchwały nr 51/2018  

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 2018 roku; 

 zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 52/2018 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Oczka Wodne I/05” – pkt 10.  

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 7. projektów 

uchwał nr 57/2018 oraz nr 58/2018: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 15. 

autopoprawki do projektu uchwały nr 51/2018: 19 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 10., 

tj. projektu uchwały nr 52/2018: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  
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Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z uchwalonymi zmianami: 20 radnych 

głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – zapytał, czy przewidywana jest przerwa  

w obradach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk – odpowiedział twierdząco.  

 

Ad. 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów, 

Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 6 „Kazanów” Pan Zdzisław Wierzbiński: 

 

a) W imieniu mieszkańców ul. Sobieskiego – wniosek o podjęcie działań, 

zmierzających do dokończenia remontu chodnika przy ww. ulicy – od łącznika 

zejścia (ul. Sobieskiego) do ul. 3-go Maja. Obecny stan chodnika wymaga 

podjęcia natychmiastowych działań, ze względu na bezpieczeństwo poruszających 

się tamtędy mieszkańców. 

 

b) Podziękowanie dla Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Janusza 

Hamryszczaka za interwencję w sprawie wycięcia krzaków (samosiejek) na 

osiedlu. 

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 14 „Juliusza Słowackiego” Pan Antoni 

Daraż: 

 

a) W związku ze zbyciem nieruchomości, na osiedlu, przylegającej do boiska piłki 

nożnej, koszykówki i siatkówki, nastąpiła likwidacja wjazdu do boiska sportowego 

oraz parkingu samochodowego. Boisko służy społeczności zarówno miejskiej, jak  

i wiejskiej. Zbudowane zostało w czynie społecznym przez mieszkańców osiedla  

i Pikulic. Odbywają się tam rozgrywki, mecze ligowe piłki nożnej oraz 

międzygminne zawody strażackie, a także festyny i zabawy dla dzieci. Wniosek  

o wykonanie wjazdu – mostku na rowie – na boisko sportowe, ze względu na 

zaplanowane już na miesiąc kwiecień treningi i rozgrywki w piłce nożnej. 
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 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 20 „Za Wiarem” Pan Andrzej Bartnicki: 

 

a) Ponowny wniosek o dokonanie zakupu i montażu tabliczek informacyjnych  

z oznakowaniem ulic i numeracji budynków (domów) niewidocznych od ul. Ofiar 

Katynia, po lewej stronie – numery nieparzyste.  

 

b) Wniosek o uregulowanie sytuacji wjazdu tirów na osiedle. Tiry wjeżdżając na 

teren osiedla blokują drogę, uniemożliwiając innym pojazdom przejazd, ponadto 

rozjeżdżają nawierzchnię, która nie ma odpowiedniego podkładu. Następnie po 

rozładowany z tira towar, przyjeżdżają busy, które dodatkowo niszczą jezdnię, 

chodniki, krawężniki i trawniki.  

 

c) Ponowny wniosek o podciągnięcie kanalizacji deszczowej na osiedlu, na odcinku 

50 – 60 m (kawałek rury, podbudowa z kostki brukowej). 

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 13 „Przemysława” Pan Henryk Hawryś: 

 

a) Wniosek, aby podczas prac, polegających na wiosennych naprawach cząstkowych 

dróg i ulic, nie łatać/kleić dziur asfaltem, tylko najpierw wysypać je kruszywem 

budowlanym (klińcem, tłuczniem), dopiero później skropić asfaltem, tak by miało 

to dłuższą trwałość.  

 

b) W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami osiedla w 2016 r., podczas którego 

padła obietnica, dotycząca polepszenia przejezdności na ul. Ojca Demeskiego  

– wniosek o położenie płyt betonowych na odcinku 50 m. Podczas remontu  

ul. Tatarskiej, droga została dodatkowo zniszczona. Na prośbę mieszkańców, 

wysypano wówczas częściowo kliniec, który już się zapadł.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk poprosił o zabranie głosu Pana 

Tomasza Bandrowicza – koordynatora akcji „Przekaż piątaka dla przedszkolaka”, który 

przedstawił zamysł i cel całej akcji oraz złożył podziękowania dla radnych, którzy przyłączyli 

się do jej wsparcia finansowego.  
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Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl – proj. nr 45/2018.   

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

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

Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 18 radnych głosowały za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej 

współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 42/2018.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

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

Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 19 radnych głosowały za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – proj.  

nr 54/2018.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

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

Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 20 radnych głosowały za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych – proj. nr 55/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 21 radnych głosowały za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 48/2018, 

proj. nr 49/2018, proj. nr 50/2018, proj. nr 56/2018 + proj. nr 57/2018, proj. nr 58/2018.  

 

Projekty uzasadnili: Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka, Zastępca Prezydenta 

Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.  

Opinie komisji: Komisja Edukacji – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja 

Kultury – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja Budżetu i Finansów – projekty 

zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Dyskusja:  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder w odniesieniu do proj.  

nr 56/2018 – wyjaśnił, że docelowo zamysł jest taki, aby wyposażyć we flagę każdą rodzinę 

w mieście, pozyskując również środki od podmiotów prywatnych, spółek miasta. „Nie jest to 

jedyny akcent samorządu Przemyśla w sprawie 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

Program obchodów jest bardzo żywy, codziennie pojawiają się nowe pomysły, spotkania, 

imprezy”. Pan Prezydent zaprosił wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału  

w ponownym, po ekshumacji, uroczystym pochówku legionisty Legionów Polskich sierż. 

Nuckowskiego, na Cmentarz Wojskowy, w dniu 9 kwietnia 2018 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki w odniesieniu do proj.  

nr 56/2018 – odniósł się do dyskusji, która odbyła się nad powyższym projektem uchwały, 

podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. „Doszliśmy do przekonania, że są inne, 

ciekawsze pomysły, niż szycie 3 tysięcy flag. Za taką kwotę można byłoby zaprosić zespół 

muzyczny, grający utwory o polskiej historii, w scenerii amfiteatru na Zniesieniu. Pan 

Prezydent zarządzeniem powołał komisję doraźną, która monitoruje i przygotowuje się do 
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tego wydarzenia. Ubolewam, że my, jako organ uchwałodawczy, najwyższy w tym mieście, 

nie powołaliśmy takiej komisji, albo wspólnie z Prezydentem, by zaprosił Wysoką Radę. 

Dziwię się, że nie ma tam naszego przedstawiciela w osobie Przewodniczącego Rady, sądzę 

że każdy klub radnych wydelegowałby swojego przedstawiciela i w takim potężnym zespole 

rodziłyby się trafniejsze pomysły. Ja chcę również w tym zespole uczestniczyć. Nie będę 

głosował za tym projektem uchwały. Sądziłem, że skoro Komisja Budżetu i Finansów nie 

zajęła się tym projektem, dając sygnał, że nie poprzemy tego, że trzeba to przedyskutować, to 

uważałem, że w dniu dzisiejszym zostanie on zdjęty z porządku obrad”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk w odniesieniu do proj.  

nr 56/2018 – odnosząc się do słów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Janusza 

Zapotockiego, upomniał go, aby nie używał sformułowania „szturmówka” w odniesieniu do 

flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki w odniesieniu do proj.  

nr 56/2018 – „Przepraszam za przejęzyczenie, ale rozdawanie flag może spowodować, że za 

chwile będziemy je widzieć w bramie, rzucone do śmietnika. Jak jest powaga, to nie 

rozdawajmy flag, bo każdy kto czuje się patriotą jest w stanie wyasygnować 10 zł, by sobie 

kupić flagę narodową. Nie miałem tego na myśli”.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder w odniesieniu do proj.  

nr 56/2018 – „Nie uważam, aby właściwe było tworzenie odrębnej, poza komisją powołaną 

przez Prezydenta, komisji Rady Miejskiej. Zespół ten jest zespołem otwartym. Na wniosek 

grupy radnych do zespołu dołączył Przewodniczący Komisji Kultury Pan Tomasz Kuźmiek. 

Zachęcam wszystkie kluby do desygnowania do pracy w tym zespole po jednym radnym”. 

 

Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – zapytała  

o sposób dystrybucji tych flag. „Platforma Obywatelska przez 10 lat rozdaje flagi w dniu jej 

święta i średnio w przeciągu dwóch godzin rozdaje od półtora do dwóch tysięcy flag. Chcę 

zapytać – kto te flagi otrzyma i jak to będzie wyglądało?” 

 

Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – wyraziła 

swoje poparcie dla słów Wiceprzewodniczącego Janusza Zapotockiego. „To nie komisja 

powinna być powołana, ale szeroki komitet, wzorem innych miast. Widać, ze komisja,  
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o której my nic nie wiemy, nie uczestniczymy w tym, nie mamy wpływu na kształt zadań, 

działa w sposób podziemny, jeżeli radni nie wiedzą, jak mają wyglądać, to znaczy, że sprawa 

jest traktowana marginalnie. Powołuje się komisję, która z nikim niczego nie ustala, nam się 

nie przedstawia niczego do dyskusji. Dziwię się, że Komisja Kultury taki projekt do 

opiniowania przyjęła, skoro Komisja Budżetu i Finansów projektu nie zaopiniowała. Sprawa 

jest wysokiej wagi i wymaga ponownego przeanalizowania”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – „Cieszę 

się, że mimo różnych tonów, idziemy w dobrym kierunku, czyli w  trosce o to, by obchody 

miały właściwą oprawę w Przemyślu. Przypomnę, że rzeczywiście Komisja Budżetu  

i Finansów wypracowała wnioski do Pana Prezydenta i Pana Przewodniczącego,  

a członkowie Komisji jednogłośnie uznali, że nie dość wiedzy na temat tego, czemu mają 

posłużyć środki finansowe zaplanowane na zakup flag. Zgadzam się, że powinno być nas 

więcej w tej komisji”.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder w odniesieniu do proj.  

nr 56/2018 – ad vocem wypowiedzi Radnego Karasińskiego, zwrócił uwagę, że zaprosił 

przedstawicieli każdego klubu do prac zespołu.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kuźmiek w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – uznał, że 

prowadzona dyskusja jest zbędna. „Chciałbym sprostować – nie działamy w sposób tajny,  

a dotychczasowa praca komisji już przyniosła pewne efekty. W grudniu ubiegłego roku od 

organizacji, stowarzyszeń, szkół zebrano propozycje, dotyczące sposobów/ możliwości 

obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Jest ich kilkaset i wymagają różnych 

nakładów finansowych. Odnosząc się do projektu uchwały – nie ukrywam, że ja pierwotnie 

też miałem pewne wątpliwości. Zwyczaj rozdawania flag obywatelom jest kultywowany  

w Stanach Zjednoczonych z okazji Święta Niepodległości, przez Francuzów z okazji rocznicy 

wybuchu Rewolucji Francuskiej. Nie bądźmy małostkowi. Każdy kto czuje się patriotą, 

przyjmie tą flagą radością i honorem”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – odnosząc się 

do słów Pani Radnej Ewy Sawickiej, uznał że skoro Platforma Obywatelska przez tyle lat 

rozdawała flagi mieszkańcom, to przy takich ilościach, miasto powinno w dni świąt 

państwowych kwitnąc kolorami biało-czerwonej. „Chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze jest 
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druga część flagi, bo ją trzeba osadzić na drewnianej części. Jeżeli to będzie tylko złożona 

flaga, rozdana w małym pakuneczku, to kilkaset osób nawet tego nie otworzy. Czy już  

w marcu musimy się tak spieszyć, decydować, przeznaczać środki? Ja ten pomysł uważam 

jako średni”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – „Uważam, 

że dyskusja jest potrzebna. Dzięki temu, że rozpoczęła się ona na Komisji Budżetu  

i Finansów, dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie, jako radni od Pana Prezydenta. Padła 

deklaracja, że Komisja działa w sposób jawny, a jednak my o niczym nie wiemy. Mówi się, 

że jest jawna, natomiast o pewnych upamiętnieniach, pomysłach nie będziemy dzisiaj 

rozmawiać, bo są tajne? Niewiele mieliśmy okazji do obchodzenia tak pięknych, okrągłych 

rocznic, dlatego apeluję do Pana Prezydenta, aby to święto było dla wszystkich. Uważam, że 

jak najbardziej jest miejsce na to, aby te obchody były radosne i wesołe. Część narodu ma już 

dość ekshumacji, upamiętnień, odczytów, pomników, kamieni, wieńców. Może warto to 

piękne święto obchodzić w sposób radosny”. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – „Te 

pieniądze są niemałe, które decyzją komisji, mają być przekazane na zakup flag. Czy to jest 

jedyny sposób, który byłby w stanie godnie i  w sposób szeroki upamiętnić to święto? Ja 

również mam wątpliwości. Chciałbym złożyć wniosek formalny o zdjęcie tego projektu  

z porządku obrad. Mamy jeszcze trochę czasu i nie ma potrzeby nagłych decyzji”.  

 

Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – w odniesieniu 

do słów Radnego Kuźmieka – „jednak widzę, że jest to tajne. Nikt z radnych o niczym nie 

wie – nie wie jaki jest blok wykładów, jakie są imprezy. Jeżeli Pan uczestniczy w pracach 

Komisji, to Pan powinien nam wszystkim to przekazać. A te 30 tys. zł powinny zostać 

wydane na wydrukowanie całorocznego programu imprez, który powinien zostać rozdany 

mieszkańcom. Większość ludzi wcale nie dowiaduje się o imprezach z Internetu. Uważam, 

jak Radny Morawski, że projekt powinien być zdjęty z porządku obrad”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kuźmiek w odniesieniu do proj. nr 56/2018 – „Mam 

wrażenie, że Państwo sądzicie, że te 30 tys. zł, to jest jedyna kwota zabezpieczona w budżecie 

na obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości. Nic bardziej mylnego. W budżecie, który 

Wysoka Rada przyjęła w grudniu zeszłego roku, jest zabezpieczone 200 tys. zł na 
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uroczystości związane z tymi obchodami. Nie zgodzę się z tym, że radni nie są informowani, 

bo na bieżąco dostajecie Państwo informacje o zarządzeniach Prezydenta i o stanie ich 

realizacji. Do tej pory na sesji, nie postulowano zmiany składu komisji, powołanej przez Pana 

Prezydenta. Dystrybucja odbywać się będzie za pośrednictwem gońców lub za 

pośrednictwem Poczty Polskiej”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki w odniesieniu do proj.  

nr 56/2018 – „W momencie kiedy powstał pomysł powołania takiej komisji, pierwszy sygnał 

powinien pójść do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wyraźnym zaproszeniem”. 

Przewodniczący wyraził poparcie dla wniosku Radnego Morawskiego.   

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik w odniesieniu do proj. nr 56/2018  

– „W Przemyślu jest 20 tysięcy adresów. Platforma Obywatelska za jedną flagę, 2 lata temu 

płaciła 15 zł. To są pieniądze nie nasze, tylko podatników, a gdy dopytujemy na co będą 

wydawane, gdy mamy wątpliwości, to jesteśmy postrzegani jak trutnie”. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder w odniesieniu do proj.  

nr 56/2018 – „To nie ma być 3 tysiące flag. Na 3 tysiące flag zabezpieczamy w tej chwili 

środki i liczymy na to, że pozyskamy środki z zewnątrz, aby było ich więcej. Chcemy kupić 

tyle flag ile jest adresów”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk ogłosił 8-minutową przerwę. 

Wznowienie obrad o godzinie: 10:48. 

 

Głosowanie nad wnioskiem formalnym w odniesieniu do proj. nr 56/2018: 7 radnych 

głosowało za, 11 radnych głosowało przeciw, 1 głos wstrzymujący. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski w odniesieniu do proj. nr 57/2018 – wniosek 

o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 Czy są zamierzenia/czy istnieje możliwość zwiększenia kwoty przewidzianej  

w projekcie, podczas realizacji kolejnego etapu? 
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 Czy powołany został zespół zajmujący się walką ze smogiem, który opracuje 

plan przeciwdziałania temu zjawisku i pozyskaniem źródeł finansowych na 

walkę ze smogiem? 

 Czy w tym roku będą podejmowane działania, mające na celu ograniczenie 

zarówno przyczyn, jak i skutków tego zjawiska? 

 Na podstawie harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok – czy wydziały będą składać 

wnioski o dofinansowanie? Czy w budżecie zabezpieczone zostaną środki 

finansowe na wkład na działania z tym związane? 

 Czy nasi parlamentarzyści wiedzą o istniejącym w mieście problemie 

smogowym? Czy interweniują w tej sprawie? W ostatnim czasie pojawiła się 

lista miast, którym udzielane będzie wsparcie w walce z zanieczyszczeniem 

powietrza, jednak Przemyśla na niej nie ma. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej odniesieniu do proj. nr 57/2018 

– „Z zanieczyszczonym powietrzem walczymy już około 10 lat. Na przełomie końca  

I kadencji Rady lub początkiem II – przyjęliśmy już program związany z ochroną powietrza, 

gdzie były rozpisane zadania, terminy, określono podmioty odpowiedzialne za jego realizację. 

Przed zatrutym powietrzem nie jesteśmy w stanie się obronić. Należy podejmować 

wszelkiego rodzaju działania i decyzje, które pomogą w walce ze smogiem”.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 48/2018 – 21 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 49/2018 – 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 50/2018 – 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 56/2018 – 12 radnych głosowało za, 4 radnych głosowało przeciw,  

4 głosy wstrzymujące; proj. nr 57/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 58/2018 – 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy 

Miejskiej Przemyśl środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od 

towarów i usług związanego z zakładem budżetowym – proj. nr 40/2018. 
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Projekt uzasadniła: Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka.  

Opinia komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 20 radnych głosowały za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I”  

– proj. nr 53/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.  

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

Komisja Kultury – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 18 radnych głosowały za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Oczka Wodne I/05” – proj. nr 52/2018. 

 

Zdjęty z porządku obrad.  

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 – proj. nr 44/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak. 

Opinie komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. Komisja Kultury  

– projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – „Dobrze, że powstał projekt uchwały, 

ułatwiający mieszkańcom dostęp do funduszy. Czy zasadne jest przesuwanie tego terminu na 
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później? Ilekroć będziemy wydłużać termin, zawsze będzie jakiś odsetek ludzi, którzy nie 

zdążą. Ciężko jest znaleźć dobrego wykonawcę robót budowlanych”.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak – „Wydział sygnalizował mi 

taki problem, ponieważ wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są składane  

w terminie do 28 lutego, w związku z czym, aby terminy się nie nakładały, by dać możliwość 

przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku, termin wydłużono o miesiąc czasu”. 

 

Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak – „Wydłużenie terminu jest zasadne. 

Rzeczywiście termin składania wniosków u konserwatora zabytków mija 28 lutego,  

u Marszałka również, a nieco wcześniej jest rozstrzygnięcie wniosków od Ministra.  

W momencie, kiedy ktoś się ubiega o jakiekolwiek środki, to chce mieć już rozstrzygnięcie 

środków, by wiedzieć jak będzie wyglądał montaż finansowy, by wiedzieć, czy ma już 

dofinansowanie przyznane, czy też nie”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – podziękował za złożenie wyjaśnień.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki, wysokości opłat oraz zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Przemyśl – proj. nr 41/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinie komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Edukacji – projekt został pozytywnie zaopiniowany.  

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 



15 

 

Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  

i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. nr 46/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Edukacji – projekt zaopiniowała pozytywnie.  

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk ogłosił 30-minutową przerwę. 

Wznowienie obrad o godzinie 11:56. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal podziękował radnym, którzy 

przyczynili się do wsparcia zbiórki finansowej na zakup mundurków dla gromady zuchowej, 

działającej przy 5. Przemyskiej Drużynie Starszoharcerskiej, jednocześnie poinformował, że 

w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, prowadzona jest zbiórka na 

wyjazd uczniów z ZPSM na Europejski Festiwal Młodych Muzyków do Sneek w Holandii, 

który odbędzie się w dniach 08–11.05.2018 r. 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 12 im. 5 Batalionu 

Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – proj. nr 47/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinie komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekty zaopiniowała pozytywnie. 

Komisja Budżetu i Finansów – projekty zaopiniowała pozytywnie. Komisja Edukacji  

– projekty zaopiniowała pozytywnie. 

Dyskusja: 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – wystąpił w imieniu klubu radnych 

Platformy Obywatelskiej. Odniósł się do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana 

Adama Łozińskiego, przypominając o wniosku Komisji Edukacji, kierowanym do Prezydenta 

Miasta, o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na budowę nowego 

przedszkola. Przypomniał o wniosku Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 
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„Warneńczyka” Pana Janusza Jagustyna, dotyczącym budowy nowego budynku na potrzeby 

przedszkola oraz klubu seniora. Pan Radny poruszył również kwestię placu zabaw przy nowej 

siedzibie przedszkola oraz skierował pytania, związane z funkcjonowaniem przedszkola  

w nowym miejscu, a także dotyczące dalszego losu obecnej siedziby przedszkola przy  

ul. Dolińskiego. Radny podał przykład dwóch gmin w Polsce, które obecnie mają plany 

budowy nowych przedszkoli z wykorzystaniem środków dofinansowujących.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – odpowiadając Radnemu Rady 

Miejskiej Panu Tomaszowi Schabowskiemu, wyjaśnił że w nie jest prawdą, że Prezydent  

i Rada likwidują przedszkole. Nie jest prawdą, że przeniesienie siedziby było jedyną 

propozycją Zespołu. Nie jest także prawdą, że żadna jednostka oświatowa w Przemyślu nie 

realizowała rozbudowy swojej placówki – Pan Prezydent podał przykład rozbudowy sali 

gimnastycznej przy I LO, czy SP Nr 14. „Nie budujemy, bo staramy się podchodzić 

racjonalnie do tego co mamy, a mamy za chwilę pusty budynek po Gimnazjum Nr 1, 

Gimnazjum Nr 5 lub po MDK-u, w zależności od wybranego wariantu oraz po Gimnazjum  

Nr 3, a na demografię nie mamy żadnego wpływu. Co roku z systemu edukacji ucieka nam 

ponad 400 dzieci. Chcemy, mówiąc kolokwialnie – upiec dwie pieczenie na jednym ogniu  

– polepszyć warunki dla dzieci z Przedszkola Nr 12 oraz poprawić efektywność 

wykorzystania budynku Szkoły Podstawowej Nr 16.”  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński – odniósł się do słów Radnego 

Schabowskiego oraz przypomniał, że budynek Szkoły Podstawowej Nr 16 od początku 

swojego istnienia przewidziany był również pod przedszkole.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – „Teren po Przedszkolu Nr 12, 

jeżeli budynek zostanie wyburzony, zostanie przeznaczony jako teren rekreacyjny, służący 

mieszkańcom pobliskiego osiedla”. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński – wyraził zadowolenie, że udało się załatwić, 

doprecyzować i rozwiązać wszelkie wątpliwości, zabezpieczyć środki, przygotować proces 

planistyczno-inwestycyjny. „Idziemy we właściwym kierunku, procesy związane  

z przejściem przedszkola z jednego budynku do drugiego, zostały poddane różnym analizom, 

ocenie merytorycznej Kuratorium Oświaty, nie znaleziono nic, co można byłoby 

zakwestionować”.  
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Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – odniósł się do słów Zastępcy Prezydenta Miasta 

Przemyśla Pana Grzegorza Haydera. „W obecnej sytuacji podejmujemy rozsądne kroki, przy 

tej demografii i takiej kondycji finansowej miasta”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński – „Ja też bym wolał, żeby w tym 

miejscu, na ul. Dolińskiego powstało nowe przedszkole, ale robimy to, co jest możliwe  

i dziękuję, że się udało”. 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 15 radnych głosowało za, 4 głosy przeciw.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Robertowi Balowi.  

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały 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 2018 roku – proj. nr 51/2018  

+ AUTOPOPRAWKA.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

Opinie komisji: Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt zaopiniowała 

pozytywnie.  

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z autopoprawką: 18 radnych głosowało za, 

wszyscy głosujący – jednomyślnie. 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 155/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium 

Twórczego Miasta Przemyśla – proj. nr 43/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

Opinie komisji: Komisja Kultury – projekt zaopiniowała pozytywnie. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 
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Głosowanie nad podjęciem uchwały: 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad 17. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres  

od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. 

 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte do wiadomości.  

 

Ad. 18. Wystąpienia radnych. 

 

Brak zgłoszeń.  

 

Ad. 19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki: 

 

a) Wniosek o rozważenie możliwości „ścięcia”/usunięcia skarpy, mieszczącej się pod 

mostem kolejowym, która zawęża drogę na odcinku ok. 20 m – jadąc od strony  

ul. Wilsona, w kierunku ul. Jagiellońskiej, która jest drogą jednopasmową, dopiero 

za mostem rozchodzi się na dwa pasy. Zwężenie skarpy, pozwoliłoby na 

utworzenie na całym tym odcinku drogi dwupasmowej.  

 

b) W imieniu własnym oraz mieszkańców miasta – wniosek o pilne zajęcie się  

i znalezienie skutecznego rozwiązania dla problemu, jaki występuje z przejściem 

dla pieszych, mieszczącym się tuż za skrzyżowaniem ulic: Mickiewicza  

i Konarskiego. W pobliżu znajduje się szkoła oraz Centrum Kulturalne, porusza 

się tamtędy wiele dzieci, a w ostatnim czasie na tym przejściu bardzo często 

dochodzi do wypadków. Propozycja utworzenia w tym miejscu wyniesionego 

przejścia dla pieszych, by zmusić kierowców do zdjęcia nogi z gazu.   
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 Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kuźmiek: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji jakie działania, w okresie obecnej kadencji, 

zostały podjęte na rzecz budowy Audytoryjnego Centrum Koncertowego, 

mieszczącego się przy Szkole Muzycznej w Przemyślu. 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji – kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie Zasania 

i jakie środki zostały przeznaczone na odśnieżanie miasta. 

 

c) Wniosek o przedstawienie syntetycznej informacji, dotyczącej składu doraźnej 

komisji do spraw przygotowania obchodów, związanych z setną rocznicą 

odzyskania niepodległości przez Polskę, podjętych przez komisję działań, 

począwszy od dnia jej powołania wraz z harmonogramem przedsięwzięć, które 

będą i były już realizowane w ramach obchodów rocznicy.  

 

d) W nawiązaniu do jednych z największych targów turystycznych, które odbyły się 

około dwóch tygodni temu w Łodzi i braku obecności na nich przedstawicieli 

Wydziału Promocji z Przemyśla – wniosek o udzielenie odpowiedzi – w jakich 

targach turystycznych uczestniczą przedstawiciele naszego miasta i czy nie byłoby 

zasadne przedstawianie na początku każdego roku informacji, dotyczącej tego  

w jakich wydarzeniach planujemy uczestniczyć?  

 

e) Wniosek o zastanowienie się – w jaki sposób można pomóc Towarzystwu 

Przyjaciół Nauk, które obecnie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej – 

brakuje pieniędzy na wydanie rocznika przemyskiego, zagrożone jest dalsze 

funkcjonowanie biblioteki Towarzystwa.  

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński:  

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, tyczącej się współpracy Rady Miejskiej  

w Przemyślu z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską – czy wskazano 

osoby spośród radnych, które miałyby wchodzić w skład stałego zespołu  

ds. współpracy? Prośba o finalizowanie działań z tym związanych. Pól współpracy 
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jest wiele, można je realizować bezkosztowo, jak chociażby zawieszenie na 

stronach internetowych linków, umożliwiających wzajemne promowanie. 

Propozycja nawiązania podobnej współpracy z Wyższym Seminarium 

Duchownym w Przemyślu – gdzie znajduje się ogromny zasób ludzi, potencjał 

naukowy i warto współpracować/ rozmawiać. 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji, w sprawie Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznych – czy istnieją jakieś zagrożenia, związane ze zmianą przepisów? 

Zostało obniżone pensum dla pedagogów szkolnych (potencjał godzinowy zmalał 

w stosunku do pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w związku z czym 

zasadne jest, aby zastanowić się, czy jest jakaś luka i czy należy coś z tym robić  

– potrzeba monitorowania sytuacji.  

 

c) Wniosek o udzielenie informacji, dotyczącej szkolnictwa zawodowego – co się 

dzieje w tym obszarze, czy powstają nowe kierunki kształcenia, czy obecne 

kierunki są modernizowane, jak będzie przebiegał nabór? Wniosek o zwiększenie 

aktywności na poziomie pogłębiania współpracy z pracodawcami, potencjalnymi 

inwestorami, w perspektywie nie tylko naszego miasta, ale całego regionu. 

Współpraca szkół powinna być intensyfikowana, gdyż miasto jako organ 

prowadzący odpowiada za szkolnictwo szkolne, nie tylko poprzez finansowanie, 

ale także poprzez jego kreowanie. 

 

d) Odnośnie zeszłorocznych zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji  

– wniosek o udzielenie informacji, dotyczącej nauki programowania i gier 

dydaktycznych, w tym szachów w szkołach podstawowych (w klasach od 1 do 3), 

czy w naszych szkołach – dyrektorzy, organ prowadzący – robią coś w tym 

kierunku, aby rodzice i uczniowie mogli oczekiwać wykorzystania tych narzędzi? 

 

e) Wniosek o przedstawienie bieżącej informacji z realizacji uchwały, dotyczącej 

programu pracy z uczniami uzdolnionymi oraz udzielenie odpowiedzi na pytania: 

czy są wnioski o rozszerzenie tego programu, czy w skali miasta jest koordynator 

tych prac oraz jakie podjął dotychczas czynności? 
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f) Poparcie dla wniosku Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 20 „Za Wiarem” 

Pana Andrzeja Bartnickiego, dotyczącego uregulowania sytuacji wjazdu tirów na 

osiedle.  

 

g) Odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej – w mieście znajduje się szkoła dla 

mniejszości ukraińskiej, ośrodek doskonalenia nauczycieli, który odpowiada za 

pomoc polskim szkołom na Ukrainie. Wniosek o „zrobienie kroku na przód”, 

wykonanie ruchów pomagających w kształtowaniu i wzmacnianiu pozytywnych 

relacji polsko-ukraińskich. Propozycja wydawania zeszytów, które mogłyby być 

przedmiotem nauczania zarówno w szkołach polskich na Ukrainie, jak  

i ukraińskich w Polsce, o tematyce tego co nas łączy, co wzmacnia, o kulturze obu 

narodów, omijając trudną historię, nie sięgając do tematów, które nas dzielą. 

 

h) W kwestii świetlicy dla dzieci i młodzieży na osiedlu „Za Wiarem” – ponowna 

prośba o wskazanie miejsca, w którym można byłoby ją utworzyć, z uwagi na 

zainteresowanie i chęć podjęcia tam działań przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w Przemyślu, Caritas, a także harcerzy.   

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji w jakim punkcie jesteśmy, jeśli chodzi  

o realizację programu Mieszkanie Plus – czy są już przygotowane wzory 

wniosków, czy mamy lokalizację, inwestora, itd.? 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji – w jakich związkach/ stowarzyszeniach miast/ 

gmin, fundacjach miasto Przemyśl uczestniczy, wpłacając do tych instytucji 

składki i jakim jest w związku z tym beneficjentem? Czy wpływają z tego tytułu 

do budżetu miasta jakieś środki finansowe? 

 

c) Wniosek o udzielenie informacji w sprawie naszych miast partnerskich – na czym 

polega/ polegać będzie współpraca, czy zostały stworzone jakieś projekty/ plany? 
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d) Wniosek o udzielenie informacji – na jakiem etapie realizacji w Przemyślu jest 

program Smart City? 

 

 Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka: 

 

a) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy samorząd miasta Przemyśla 

ponosi jakieś koszty, w związku z realizacją programu rządowego 500+, jeśli tak, 

to jakie? 

 

b) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie –  jaką łączną kwotę mają zwrócić 

rodziny z Przemyśla, które pobrały świadczenie wychowawcze 500+ niezgodnie  

z prawem? 

 

c) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie – jaki będzie dalszy los siedziby filii 

Biblioteki Publicznej, obecnie mieszczącej się w starej plebanii księży 

Salezjanów? 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski: 

 

a) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie – ile dokładnie wynosiło 

wynagrodzenie netto/ brutto Zastępców Prezydenta Miasta, prezesów, członków 

zarządów i rad nadzorczych spółek miejskich za miesiące: listopad i grudzień  

2017 r. oraz styczeń 2018 r.?  

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Jerzy Krużel: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji na temat stanu sanitarnego zdrojów miejskich/ 

studni ulicznych. Kto prowadzi ich konserwację, eksploatację, kiedy ostatnio były 

przeglądane? 

 

b) W odniesieniu do wycinki drzew, która miała miejsce w związku z budową 

obwodnicy, kiedy to wycięto około 2800 drzew, wniosek o udzielenie informacji  
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– ile drzew, na przestrzeni lat: 2016-2017, ponownie nasadzono, czy miasto, 

zgodnie z ustawą ma wyznaczony teren do tego celu? 

 

c) Wniosek o udzielenie informacji, czy w mieście prowadzone są kontrole 

antysmogowe i w jakiej ilości? 

 

d) Wniosek o rozważenie możliwości modernizacji systemu oczyszczania wody na 

przemyskiej pływalni oraz odpowiedź na pytanie – kto podejmie się polepszenia 

stanu technicznego na naszym basenie? 

 

e) Wniosek o udzielenie informacji na temat odstrzału dzików – ile sztuk odstrzelono 

i co robi się w tej sprawie? 

 

f) Odnośnie stanu sanitarnego miasta i badań zbiorników ciepłej wody – wniosek  

o udzielenie informacji, czy została wprowadzona, np. w Przemyskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, budynkach użyteczności publicznej, itd. – technologia 

podwyższania temperatur na zbiornikach ciepłej wody? Czy jest to w jakikolwiek 

sposób kontrolowane? 

 

g) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie – jakie są zamiary Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w kwestii modernizacji urządzeń, które mają już 

kilkanaście lat, w związku z dotacją, którą obecnie przyznaje polski rząd na źródła 

odnawialne dla celów uzdatniania wody pitnej i oczyszczalni ścieków? Czy są 

plany wykorzystania biogazów z oczyszczalni ścieków? Jaki jest stan instalacji? 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Daniel Dryniak: 

 

a) Wniosek o pozimową naprawę ul. Przerwa – mieszkańcy są zdesperowani, 

dochodzi do sytuacji, że kierowcy taksówek nie chcę na ww. ulicę wjeżdżać. 

Prośba o wykorzystanie innej, skuteczniejszej technologii naprawy, niż lepik  

z kamykami, dzięki czemu efekt byłby trwalszy. 
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b) Wniosek o zlecenie Straży Miejskiej, aby zwracano większą uwagę na właścicieli 

psów i kwestię sprzątania po swoich pupilach, a także prośba o zwiększenie ilości 

dystrybutorów z workami na psie odchody. Wniosek o zastanowienie się nad 

powrotem do płacenia podatków za psy i udzielenie odpowiedzi na pytanie  

– w jaki sposób miasto zamierza rozwiązać ten problem? 

 

c) Wniosek o pilne wykonanie pozimowej naprawy nawierzchni na ul. Przekopanej  

i ul. Sybiraków oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy kompleksowy remont 

tych ulic jest wpisany jako priorytet na liście planu kompleksowych robót 

drogowych i na kiedy został przewidziany? 

 

d) Wniosek o udzielenie informacji – jakie są koszty wykonania kompleksowego 

remontu ul. Mierosławskiego oraz czy takie zadanie jest ujęte na liście planu 

kompleksowych robót drogowych, jeśli tak to na kiedy został zaplanowany? 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji – jaka jest możliwość skorelowania działań  

z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji w kwestii kontroli jakości spalin 

samochodowych, czy przemyska Policja jest wyposażona w analizatory spalin  

i czy jest możliwość, aby w takie analizatory wyposażyć również Straż Miejską? 

Jak przedstawiają się koszty z tym związane i jak wygląda ta sprawa od strony 

technicznej?  

 

b) Wniosek o przekazanie w formie pisemnej Przewodniczącym Zarządów Osiedli, 

aby zgłoszenia, dotyczące propozycji zmian godzin kursowania autobusów 

miejskich w Przemyślu, przekazywali bezpośrednio do Miejskiego Zakładu 

Komunikacji, który wspólnie z Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg  

tut. Urzędu Miejskiego dokona należytej analizy zgłoszeń. Wniosek o udzielenie 

informacji, kiedy ostatnio i w jakim zakresie rozkład jazdy autobusów miejskich  

w Przemyślu był korygowany? 

 

 



25 

 

c) Wniosek o udzielenie informacji – w jaki sposób jest prowadzona i egzekwowana 

kontrola w zakresie zatrzymywania się busów przewoźników prywatnych na 

przystankach miejskich, „podbierających” potencjalnych użytkowników 

autobusów miejskiej komunikacji? 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne.  

 

Ad. 20. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zamknął LIII sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 13:45.  

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 Współpraca z Zarządami Osiedli 

Urząd  Miejski w Przemyślu 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

 

Bogusław Zaleszczyk 


