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KRM.0002.9.2018 

 

 

Protokół Nr LVII/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej 

w dniu 21 czerwca 2018 roku 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 09:07. 

Obecni wg załączonej listy obecności.  

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 25.01.2018 r., 19.02.2018 r., 22.03.2018 r. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok: 

a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  

2017 rok – proj. nr 107/2018, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – proj. nr 108/2018. 

4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 r. – proj. nr 110/2018.  

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

nr 104/2018, proj. nr 105/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto I” – proj. nr 111/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Winna Góra II” – proj. nr 112/2018. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Lwowska IV” – proj. nr 113/2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl – proj. nr 114/2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta 

Przemyśla – proj. nr 115/2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą 

Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów w ramach konkursu  

nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 – proj. nr 103/2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Przemyskiej Rady Seniorów – proj.  

nr 106/2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl do Organu 

Regulacyjnego – proj. nr 109/2018. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za 

korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub 

dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl  

– proj. nr 102/2018. 

16. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres  

od 2 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. 

17. Wystąpienia radnych. 

18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

19. 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 6. projektów uchwał nr: 116/2018, 118/2018 oraz 

120/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok; 

 zdjęcie z punktu 9. projektu uchwały nr 113/2018 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska IV”; 

 wprowadzenie w punkcie 9. projektu uchwały nr 117/2018 w sprawie zmiany 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl; 

 zdjęcie z punktu 14. projektu uchwały nr 109/2018 wraz z autopoprawką  

w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl do Organu Regulacyjnego; 

 wprowadzenie w punkcie 14. projektu uchwały nr 119/2018 w sprawie uchylenia 

uchwały nr 61/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.;  

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 6. projektów 

uchwał nr 116/2018, nr 118/2018 oraz nr 120/2018: 18 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 9., 

tj. projektu uchwały nr 113/2018: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 9. projektu 

uchwały nr 117/2018: 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.  
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Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 14., 

tj. projektu uchwały nr 109/2018: 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 14. projektu 

uchwały nr 119/2018: 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.  

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 25.01.2018 r., 19.02.2018 r., 22.03.2018 r. 

 

Głosowanie za przyjęciem ww. protokołów: 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

Ad. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok: 

 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok – po dekretacji Przewodniczącego 

Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2018 r., zostało przesłane wszystkim radnym drogą 

elektroniczną na skrzynki e-mailowe w dniu: 3 kwietnia 2018 r. 

 Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. – po dekretacji 

Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 maja 2018 r., zostało przesłane wszystkim 

radnym drogą elektroniczną na skrzynki e-mailowe w dniu: 9 maja 2018 r. 

 Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Przemyśl – została przesłana wszystkim 

radnym drogą elektroniczną na skrzynki e-mailowe w dniu: 3 kwietnia 2018 r. 

 

Ponadto powyższe materiały były przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady Miejskiej  

w Przemyślu.  

 

a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej: 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Radny Eugeniusz Strzałkowski, poinformował,  

że Komisja Rewizyjna na mocy ustawy ma obowiązek zaopiniować wykonanie budżetu 

miasta oraz wystąpić z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi 

Miasta Przemyśla. 

Pan Przewodniczący przypomniał, że w dniu 23 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej, która po rozpatrzeniu następujących dokumentów: 
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 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2017 r. wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

 sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., 

składającego się z: 

o bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

o łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów 

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych, 

o łącznego rachunku zysków i strat, obejmujących dane wynikające  

z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych  

i samorządowych zakładów budżetowych, 

o łącznego zestawienia zmian funduszu, obejmującego dane, 

wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 

 informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Przemyśla, 

 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Przemyśla za 2017 r. oraz wnioskuje do Wysokiej Rady o udzielenie 

absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla – 6 radnych obecnych na posiedzeniu Komisji 

oddało 6 głosów za sformułowaną w powyższy sposób opinią oraz wnioskiem  

o udzielenie absolutorium. 

Pan Przewodniczący Eugeniusz Strzałkowski, poinformował, że na podstawie przytoczonych 

przez niego aktów prawnych, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej, stwierdził  

że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium  

za 2017 r., został przyjęty po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r., 

składającego się z:  

 bilansu wykonania budżetu gminy,  

 łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansu samorządowych 

jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,  

 informacji uzupełniającej do sprawozdania o wysokości środków na 

świadczenie pracownicze,  

 łącznego rachunku zysków i strat, 

 łącznego zestawienia zmian funduszu, 
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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta, 

 informacji o stanie mienia komunalnego,  

oraz że powiązany jest on z treścią ustaleń zawartych w opinii tej komisji, odnośnie 

wykonania budżetu za 2017 r.  

Pan Przewodniczący Eugeniusz Strzałkowski poinformował, że opinia Komisji o wykonaniu 

budżetu została sformułowana w oparciu o dane zamieszczone w sprawozdaniu Prezydenta 

Miasta Przemyśla z wykonania budżetu za 2017 r., przy udziale wymaganej liczby członków. 

 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

 

Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka odczytała uchwałę nr 11/22/2018 z dnia  

10 maja 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  

w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Przemyśla z wykonania budżetu za  

2017 r., stanowiącej integralny załącznik do protokołu sesji Rady Miejskiej w Przemyślu  

z dnia 21 czerwca 2018 r.  

 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2017 rok – proj. nr 107/2018: 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder, 

przedstawiając Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – poinformował, że Klub Radnych 

Platformy Obywatelskiej będzie głosował przeciw powyższemu projektowi uchwały.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – ocenił budżet na „poprawny, ale nijaki”. 

Stwierdził, ze charakterystyczną cechą dla tego budżetu jest nieuruchomienie rezerwy ogólnej 

na ponad 4 mln zł, z uwagi na niewykazane dochody majątkowe.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 13 radnych głosowało za, 3 głosy wstrzymujące,  

5 głosów przeciw.  
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d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok  

– proj. nr 108/2018. 

 

Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma – przedstawił Sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2017 rok oraz poinformował, że po stronie dochodowej, dochody własne zostały 

zrealizowane w 96%, subwencja ogólna wykonana w 100%, dotacje w wysokości ponad  

103 mln zł w 99%, natomiast wydatki w 93%. Pan Prezydent poinformował, że wydatki 

majątkowe zostały wykonane jedynie w 46% planu, co wynika przede wszystkim  

z nierozdysponowania rezerwy celowej i niskich wydatków na zadania takie jak: 

termomodernizacja obiektów oświatowych (z uwagi na spadek wartości zadania po 

przetargach) oraz rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl (z uwagi na zaplanowaną w 2017 roku 

dostawę zakupionych autobusów, zakup i budowę 12 wiat autobusowych, rozpoczętą 

przebudowę ul. Wysockiego, co związane było z czasochłonnym procesem specyfikacji,  

a wartość przetargu, przekraczająca 209 tys. euro, sprawiła, że tryb składania ofert był 

bardziej złożony, a co za tym idzie – kilkukrotnie się przesuwał). „Nie były to zaniedbania 

moich służb, a obiektywne przesłanki. Istotna jest wcześniejsza spłata długu w wysokości 700 

tys. zł oraz fakt, że nie zaciągano nowych kredytów, pożyczek, ani nie wyemitowano 

obligacji”. Pan Prezydent złożył podziękowania Pani Skarbnik Marii Łańcuckiej, swoim 

Zastępcom oraz służbom za realizację, związaną z wykonywaniem budżetu. „Będziemy robić 

wszystko, aby ograniczać deficyt, niwelować dług i to się dokonuje”. Pan Prezydent zwrócił 

się do Przewodniczącego oraz Wysokiej Rady z prośbą o udzielenie absolutorium i podjęcie 

stosownej uchwały.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Pan Maciej Karasiński  

– podziękował opozycji za wyrażone opinie, a Wiceprezydentom i Pani Skarbnik za 

pilnowanie dyscypliny finansowej miasta. Podziękowania złożył również pracownikom 

Urzędu Miejskiego, służbom miejskim, podległym spółkom i jednostkom budżetowym, 

przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz mieszkańcom miasta i mediom. Radny poruszył 

kwestie, dotyczące wskaźników wykonania budżetu oraz zagadnienia, związane  

z inwestycjami w mieście, a na koniec poinformował, że Klub Radnych PiS zagłosuje 

jednomyślnie za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu.  
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Przewodniczący Klubu Radnych Regia Civitas Pan Robert Bal – omówił wskaźniki 

wykonania budżetu miasta oraz poinformował, że Klub Radnych Regia Civitas zagłosuje za 

udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Pan Wojciech Błachowicz – ocenił 

krytycznie pracę Rady Miejskiej w tej kadencji i stwierdził, że absolutorium jest nie do 

przyjęcia, ponieważ budżet nie został zrealizowany w punktach, będących istotą całego 

miasta. Pan Radny uznał, że budżet jest na poziomie sprzed 10 lat, mówiąc, że budżety 

formułowane w ostatnich latach nie odpowiadają na podstawowe potrzeby mieszkańców 

miasta. Radny Błachowicz poruszył kwestie komunikacji miejskiej, turystyki, gospodarki 

mieszkaniowej oraz komunalnej i podatków. W dalszej części wypowiedzi pochwalił 

funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego oraz Zamku Kazimierzowskiego.  

 

Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Pan Ryszard Kulej – uznał, 

że miastu brakuje inwestycji prorozwojowych – martwa strefa ekonomiczna. Poruszył kwestię 

tragicznej demografii, braku perspektyw dla ludzi młodych, brak nowych miejsc pracy, 

likwidacja szkół i wyższych uczelni. „Nie wykorzystaliśmy szans – brak inicjatyw, brak 

pomysłów”. 

 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński – poinformował o zwiększeniu zarówno 

dochodów, jak i wydatków, porównując je z tymi, które zakładane były przy uchwalaniu 

omawianego budżetu. Radny zestawił Przemyśl z miastami najbardziej zadłużonymi na 

Podkarpaciu, informując że jesteśmy na 4 miejscu, z 45% poziomem zadłużenia. 

Poinformował także, że zmalały koszty utrzymania administracji.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – „Można się zadłużać, jeżeli jest na to 

uzasadnienie i okoliczność  w postaci dobrych projektów inwestycyjnych. Samo zadłużenie 

nie jest niczym pozytywnym, ale też niczym negatywnym, jeżeli przynosi efekty – cały świat 

inwestuje na kredycie”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – Poinformował, ze miasta które pozyskują 

pieniądze, choćby w drodze zaciąganych kredytów, przeznaczają je na inwestycje i wiedzą, że 
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w przyszłości będzie się to spłacać, a zadłużenie będzie malało. „Nasza perspektywa 

finansowa na następne 2 – 3 lata nadal nie pokazuje, abyśmy mogli inwestować środki na 

rozwój. Zmniejszenie zadłużenia jest jedynym plusem, ale nie sukcesem naszych działań”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński – powiedział, że w latach ubiegłych korzystaliśmy 

z Programu Polski Wschodniej, który dawał nam pewne środki, natomiast w Perspektywie 

2014-2021 takich programów nie ma, ponieważ rząd uchwalił strategię finansowania dużych 

miast.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – powiedział, że jest to jedyny moment na ocenę 

pracy Prezydenta przez pryzmat budżetu miasta i realizowanych zadań. „Ostatnie lata zostały 

przespane, będzie ciężko odrobić straty, związane z inwestycjami, które miałyby przynieść 

miastu wymierne korzyści”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal – stwierdził, że miasto się nie wyludnia, 

tylko status mieszkańców się polepsza, co powoduje, że budują się poza granicami miasta, 

gdzie jest cisza i spokój a z tego co miasto oferuje korzystają na co dzień – pracują, uczą się. 

Pan Wiceprzewodniczący poinformował, że na przestrzeni ostatnich lat do powiatu 

przemyskiego zameldowało się około 10 tys. mieszkańców. „Pewne kwoty na inwestycje są 

zarezerwowane – owszem, chcielibyśmy więcej i mamy nadzieję, że w przyszłej kadencji, to 

się zmieni”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – poruszył kwestie inwestycji w mieście, 

likwidacji byłego Szpitala Miejskiego, sprawę siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 12. 

Zarzucił brak realizacji inwestycji z Programu Mieszkanie Plus. Zaapelował o interwencje  

w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim o wygospodarowanie środków finansowych na 

wsparcie inwestycji w naszym mieście.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – poinformował, że Klub 

Radnych SLD wielokrotnie sygnalizował i ostrzegał o zagrożeniach, wynikających  

z uchwalania i realizacji kolejnych budżetów dla miasta oraz wyraził nadzieję na zmiany  

w przyszłości.  
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Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kuźmiek – „Zdaję sobie sprawę, że nasze oczekiwania 

jako radnych i mieszkańców,  ale powinniśmy o naszym mieście pomyśleć pozytywnie. 

Bądźmy bardziej merytoryczni, uderzmy się w piersi, ale nie mówmy, że Przemyśl jest  

w ruinie”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – odniósł się do wypowiedzi 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Roberta Bala. Poinformował, że Rzeszów jest 

miastem o najwyższym wskaźniku przyrostu naturalnego w Polsce, o najwyższym w Europie 

wskaźniku ilości studentów przypadających an rdzennych mieszkańców miasta,  

o najwyższym wskaźniku oddawanych mieszkań.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – odniósł się do słów Radnego Kuźmieka.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – poinformował, ze w grudniu 

2013 roku, ówczesna koalicja podjęła uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej, w której 

zaplanowała wydatki majątkowe na 2017 r. na poziomie 13 mln zł, a faktycznie zrealizowane 

zostały na 19 mln zł. Na całe 4 lata wydatki majątkowe zaplanowane były na kwotę  

146, 5 mln zł, faktycznie zrealizowanych zostało 153, 3 mln zł. „Jeżeli dzisiaj słyszę, że mało 

wydajemy na inwestycje, to była to nasza wspólna wtedy decyzja, podjęta w kadencji  

2010 – 2014 i to jest ich skutek”. Pan Prezydent wytłumaczył jak wygląda obecnie alokacja 

środków unijnych na remonty dróg lokalnych. Odniósł się również do zarzutów, związanych 

z turystyką z mieście oraz MZK. 

 

Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma – odniósł się do wszystkich wypowiedzi  

i wyraził nadzieję, że to co najlepsze jest jeszcze przed Przemyślem. Pan Prezydent ponownie 

zwrócił się z prośbą o przyjęcie absolutorium.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 13 radnych głosowało za, 3 głosy wstrzymujące,  

5 przeciw.  

 

Pan Prezydent podziękował wszystkim za głosowanie, dziękując również Pani Skarbnik  

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

Wznowienie obrad o godzinie 12:32. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Robertowi Balowi.  

 

Ad. 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów, 

Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 20 „Za Wiarem” Pan Andrzej Bartnicki: 

 

a) Ponowny wniosek o wyrównanie nawierzchni drogi w okolicy zlikwidowanego 

już budynku przesyłu energii cieplnej na osiedlu, w miejscu wjazdu na teren 

przepompowni ścieków, gdzie podczas wyburzania ww. budynku, pracowały 

dźwigi, przejeżdżały wozy asymilacyjne i droga wewnętrzna jest zrujnowana. 

Propozycja podniesienia znajdujących się tam płyt drogowych i ich podsypania, 

celem wyrównania nawierzchni.  

 

b) Wniosek o wyegzekwowanie i zajęcie się tematem bardzo nieprzyjemnego 

zapachu, nasilonego obecnie z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, jaki unosi 

się na osiedlu, w związku z tym, że na powyższym terenie znajduje się 

przepompownia ścieków, pobierająca ścieki głównie ze zlokalizowanego  

w pobliżu Hotelu Albatros, gdzie są one gromadzone i nieregularnie 

przepompowywane. 

 

c) Wniosek o rozważenie możliwości dokonywania przez odpowiednie służby, 

corocznego – w okresie wiosennym – przeglądu wszystkich osiedli w mieście  

i rejestrowanie tego co należałoby zrobić, naprawić, wymienić, bądź usunąć, tak 

aby Przewodniczący Zarządów Osiedli nie musieli wciąż występować  

z ponawianymi wnioskami.  

 

 

 



12 

 

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

 

a) Złożył podziękowania w imieniu Diamond Klubu za wspólne 25 lat dla Prezydenta 

Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

Pana Roberta Bala, Pani Radnej Ewy Sawickiej, Pana Radnego Tomasza 

Schabowskiego oraz Pana Radnego Wojciecha Błachowicza. 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji – czy odbyła się jakaś komisja, co dotychczas 

zostało zrobione oraz na jakim etapie jest sprawa usytuowania przystanku 

autobusowego (bądź przystanku na żądanie) na ulicy Sobieskiego. 

 

c) W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie z poprzedniej sesji – dlaczego 

na osiedlu w soboty nie są wywożone śmieci? Wniosek o ustalenie sposobu na 

rozwiązanie problemu, związanego z bardzo nieprzyjemnym zapachem, jaki 

tworzy się na osiedlu, szczególnie podczas upalnych weekendów.  

 

d) Wniosek o wyjaśnienie, dlaczego podczas obecnie wykonywanych prac, 

związanych z remontem chodnika na ul. Opalińskiego (prawa strona), gdzie 

zgodnie z ustaleniami chodnik miał powstawać etapami, z uwzględnieniem jego 

poszerzenia, tak aby powstały tam również miejsca parkingowe (z pieniędzy 

przeznaczanych na Budżet Obywatelski) – remontowany jest tylko pas chodnika, 

nie jest on poszerzany, a w miejscu przewidzianym na parking zostały nasadzone 

nowe drzewka?  

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 12 „Przemysława” Pan Henryk Hawryś: 

 

a) Wniosek o interwencję w sprawie terenu byłego cmentarza żydowskiego  

– wykoszenie, wykonanie ogrodzenia, wycięcie drzew, oczyszczenie terenu  

z brudu, rozrzuconych śmieci i butelek. Propozycja wykonania na ww. terenie 

niezbędnych czynności, bez względu na odpowiedź jaką udzieli Gmina Żydowska 

(Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego), a następnie wystawienie im 

rachunku za podjęte działania.  
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b) Ponowny wniosek o zajęcie się tematem przeniesienia Strzelnicy Sportowej LOK 

w Przemyślu, mieszczącej się przy ul. Słowackiego 40, stanowiącej uciążliwość 

dla mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do znajdującego się w pobliżu 

przedszkola. 

 

c) Zaprosił wszystkich obecnych na zebranie mieszkańców swojego osiedla 

(06.07.2018 r. – piątek, godz. 17:00).  

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej 

granicę ustaloną w budżecie na 2018 r. – proj. nr 110/2018.  

 

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: 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 6 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj.  

nr 104/2018; proj. nr 105/2018 + proj. nr 116/2018; proj. nr 118/2018; proj. nr 120/2018. 

 

Projekty uzasadniła: Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka. 

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

Budżetu i Finansów – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja Gospodarki 

Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.  

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Daniel Dryniak w odniesieniu do proj. nr 120/2018  

– poinformował, że nie weźmie udziału w głosowaniu.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 104/2018 – 15 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 105/2018 – 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 116/2018 – 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  
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– jednomyślnie; proj. nr 118/2018 – 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 120/2018 – 15 radnych głosowało za, 1 osoba nie brała udziału  

w głosowaniu.  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto I” – proj. nr 111/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.  

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

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 15 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Winna Góra II” – proj. nr 112/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.  

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

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

 

Głosowanie za nieuwzględnieniem wniesionej uwagi: 

 

 uwaga nr 1 wniesiona przez firmę BS Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy  

– 11 radnych głosowało za, 6 głosów wstrzymujących; 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały – 13 radnych głosowało za, 4 głosy wstrzymujące.  

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 117/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

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

Dyskusja: brak zgłoszeń. 
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Głosowanie nad podjęciem uchwały: 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl – proj. nr 114/2018. 

 

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: 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta 

Przemyśla – proj. nr 115/2018. 

 

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: 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą 

Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów w ramach konkursu  

nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 – proj. nr 103/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Edukacji – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 
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Głosowanie nad podjęciem uchwały: 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Przemyskiej Rady Seniorów – proj.  

nr 106/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie 

zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

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

– jednomyślnie. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 61/2018 z dnia 26 kwietnia  

2018 r. – proj. nr 119/2018. 

 

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: 15 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za 

korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub 

dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl  

– proj. nr 102/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

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

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 15 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 
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Ad. 16. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres  

od 2 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. 

 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte do wiadomości.  

 

Ad. 17. Wystąpienia radnych. 

 

Brak zgłoszeń.  

 

Ad. 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik: 

 

a) Wniosek o szybką reakcję i zajęcie się sprawą dzików, grasujących w centrum 

miasta – ul. Sienkiewicza.  

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, dotyczącej drugiego etapu rozbudowy  

ul. Wysockiego: 

 kiedy skończy się obecnie prowadzony I etap i rozpocznie II?  

 czy w projekcie przebudowy ww. ulicy, podczas II etapu, oznakowanie 

ruchu drogowego przewiduje ruch dwukierunkowy dla samochodów, tak 

aby nie powstawały tam utrudnienia, jakie miały miejsce podczas realizacji 

I etapu przebudowy? 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji na jakim etapie jest obecnie realizacja wniosków 

z Budżetu Obywatelskiego na poszczególnych osiedlach? Prośba o uwzględnienie 

również tego co udało się zrobić, czego się nie udało dokonać, jakie są 

przeszkody?  
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 Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka: 

 

a) Ponowny wniosek o dokonanie wymiany krawężników przy ul. Czwartaków, na 

wysokości budynków nr 10 i 12, na odcinku 10 m (te które się tam znajdują, 

zostały położone jeszcze w okresie II Wojny Światowej). 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski: 

 

a) Wniosek o zwrócenie się do Komendanta Policji w Przemyślu, z prośbą  

o udzielenie informacji: 

 jakie ma plany na poprawę bezpieczeństwa w mieście? 

 jak wygląda realizacja tzw. mapy zagrożeń? 

 jak przebiega współpraca ze Strażą Miejską? 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej: 

 

a) Wniosek o rozeznanie tematu i jeżeli istnieje taka możliwość, zamontowanie 

domofonu w budynku przy ul. Śnigurskiego 14. Mieszkańcami są osoby starsze, 

często schorowane, które muszą schodzić do drzwi wyjściowych, aby otworzyć 

osobom, które do nich przychodzą.  

 

b) Wniosek o udzielenie pełnej informacji, związanej ze sprawą usytuowania 

przystanku autobusowego na ulicy Sobieskiego.  

 

c) Wniosek o udzielenie informacji, kiedy zaplanowany remont chodnika przy  

ul. Tarnawskiego, zostanie ujęty w planie remontów do realizacji (z jaką datą 

zostaną rozpoczęte prace)?  

 

d) Wniosek o poprawę tragicznego stanu nawierzchni parkingu przy Szkole 

Podstawowej Nr 16. 

 



19 

 

e) Wniosek o udzielenie informacji na temat stanu prawnego nieruchomości, 

mieszczącej się przy Rynek 11 oraz aktualnej oceny/opinii Nadzoru Budowlanego 

– czy taka ekspertyza w ogóle istnieje, czy jest aktualna, czy istnieje zagrożenie 

katastrofą budowlaną? 

 

f) Wniosek o rozważenie możliwości zmiany trasy przejazdu autobusu miejskiego 

linii nr 16 w kierunku ul. Monte Cassino, która przejeżdżałaby przez  

ul. Krakowską, zatrzymując się na istniejącym tam przystanku. 

 

g) Wniosek o udzielenie informacji na temat ilości i rodzaju sprzedawanych biletów 

autobusowych, na przestrzeni ostatnich dwóch lat (lata 2016–2017). 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński: 

 

a) Wniosek o pochylenie się nad tematem koordynacji prac, związanych  

z Programem pracy z uczniem zdolnym i podjęcie współpracy między 

Młodzieżowym Domem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz 

Wydziałem Edukacji, w zakresie diagnozy i wdrażania wynikających z niej 

skutków. 

 

b) Wniosek o systematyczne informowanie radnych w zakresie realizacji kolejnych 

elementów Porozumienia w sprawie współpracy między Państwową Wyższą 

Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu a Miastem Przemyśl oraz 

upublicznienie informacji wśród mieszkańców miasta o podjęciu tej współpracy.  

 

c) Wniosek o analizę oraz wdrożenie skutecznego sposobu nauczania programowania 

w klasach 1–3 w szkołach podstawowych, z uwagi na problemy z kadrą 

nauczycieli, którzy albo nie mają przygotowania do nauczania dzieci w tym wieku, 

albo nauczyciele nauczania początkowego są dopiero przyuczani do tego, aby 

uczyć programowania.  

 

d) Wniosek o rozciągnięcie opieki Młodzieżowego Domu Kultury na terenie osiedla 

„Za Wiarem” – choćby poprzez okazjonalne organizowanie imprez 
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okolicznościowych dla dzieci i młodzieży, celem zagospodarowania ich wolnego 

czasu.  

 

 Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, czy nadal brana jest pod uwagę inicjatywa 

powołania Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej, podlegającej pod Galerię Sztuki 

Współczesnej, która mieści się przy ul. Kościuszki? Co w tym temacie zostało 

zrobione, jakie są plany związane z tym pomysłem?  

 

b) Jak wygląda sytuacja Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,  

z związku z procedowaną reformą szkolnictwa wyższego? Czy istnieje obawa, że 

ta placówka, po wprowadzeniu reformy zostanie zlikwidowana? 

 

Ad. 19. Zakończenie obrad.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zamknął LVII sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 13:30. 

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 

 

 


