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KRM.0002.8.2018 

 

 

 

 

Protokół Nr LVI/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej 

w dniu 24 maja 2018 roku 

 

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 09:06. 

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 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 87/2018. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proj. nr 88/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Ostrów II – południe” – proj. nr 84/2018.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego IV” – proj.  

nr 86/2018.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego V” – proj. nr 85/2018. 

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

zagospodarowania przestrzennego „ZASANIE I” – proj. nr 97/2018. 

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

zagospodarowania przestrzennego „ZASANIE II” – proj. nr 96/2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu  

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego I/05” – proj. nr 89/2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Słowackiego I/05” – proj. nr 90/2018.  

12. Wystąpienia radnych. 

13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 91/2018; 

proj. nr 92/2018; proj. nr 93/2018; proj. nr 99/2018; proj. nr 100/2018. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego za rok 2017 – proj.  

nr 94/2018. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemyskiego 

Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” za rok 2017 – proj. nr 95/2018. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl – proj. nr 82/2018; proj. nr 83/2018. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 222/2014 z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń – proj. nr 98/2018. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Adama Mickiewicza Szkole Podstawowej  

Nr 15 w Przemyślu – proj. nr 81/2018. 

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. 

 

Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma wniósł o uzupełnienie porządku obrad, 

poprzez: 

 

 wprowadzenie w punkcie 14. projektu uchwały nr 101/2018  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok; 
 wprowadzenie autopoprawki w punkcie 14. do projektu uchwały nr 93/2018  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

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

Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 18 „Rycerskie” Pan Zygmunt Majgier: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, dlaczego nie zmieniono oznakowania 

pierwszeństwa przejazdu na ul. Bielskiego, pomimo udzielonej na piśmie 

odpowiedzi, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 7 maja br.? 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji, dlaczego wbrew odpowiedzi na wniosek, 

udzielonej w marcu br., w sprawie przycięcia drzew i uporządkowania terenu  

– począwszy od ul. Grunwaldzkiej, w kierunku osiedla na ul. Bielskiego – w której 

zapewniono o zajęciu się tematem przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, nie zostało to do dnia dzisiejszego załatwione?  

c) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie – kto nadzoruje kwestię koszenia 

trawy w mieście i dlaczego poza centrum miasta (Glazera, Bielskiego, okolice 

cmentarza na ul. Słowackiego) trawa sięga po pas i nie była jeszcze ani razu 

koszona? 

 

d) Wniosek o naprawę zdewastowanego przystanku autobusowego (zerwane 

zadaszenie), mieszczącego się naprzeciw osiedla na ul. Bielskiego.  
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 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 6 „Kazanów” Pan Zdzisław Wierzbiński: 

 

a) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie – dlaczego na osiedlu w soboty nie są 

wywożone śmieci? Mieszkańcy skarżą się na smród.  

 

b) Wniosek o ustawienie przystanku autobusowego na ul. Opalińskiego – obecny jest 

w stanie ruiny, nie ma gdzie usiąść.  

 

c) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie – dlaczego na boisku miejskim, 

mieszczącym się na osiedlu, nie jest koszona trawa? 

 

d) Pan Przewodniczący poruszył kwestię, związaną z usytuowaniem przystanku 

autobusowego na ulicy Sobieskiego. 

 

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

 

a) Wniosek o dokonanie przeglądu nawierzchni (stanu chodników – zrujnowana 

kostka brukowa, trasy rowerowej) na ul. Ofiar Katynia, w okolicach Hotelu 

Albatros, gdzie tiry rozjeżdżają teren. 

 

b) Wniosek o nie kierowanie na posiedzenia Komisji (wyjazdowych w terenie lub 

odbywających się w budynku tut. Urzędu), organizowanych przez poszczególne 

Wydziały, spraw zgłaszanych przez Zarządy Osiedli, bądź mieszkańców, jeżeli  

o terminie i miejscu posiedzenia nie jest powiadamiany Przewodniczący Osiedla, 

którego wniosek dotyczy. 

 

c) Wniosek o uprzątnięcie piasku, który pozostał na osiedlu po zimie. 

 

d) Wniosek o naprawę stanu nawierzchni drogi w okolicy zlikwidowanego już 

budynku przesyłu energii cieplnej na osiedlu, gdzie podczas jego wyburzania 

pracowały dźwigi, przejeżdżały wozy asymilacyjne i droga wewnętrzna jest 

zrujnowana.  

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 21 „Kruhel Wielki” Pan Zbigniew Górski: 

 

a) Wniosek o naprawę ul. Kruhel Wielki, która po robotach wodociągowych  

i kanalizacyjnych, została rozkopana, rozjeżdżona i nie naprawiona przez 

wykonawców sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Dodatkowo rów przydrożny 

nie jest w ogóle koszony, nie ma chodników, a samochody z uwagi na rozległe 

dziury w drodze, jadą poboczem. Wniosek o generalny remont jest składany 

corocznie, począwszy od 2010 roku. Jak dotąd naprawa dokonywana jest jedynie 

doraźnie.  
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 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 „Kmiecie” Pan Marcin Kowalski: 

 

a) Wniosek o zamontowanie barierek ochronnych, na wysokości inwestycji 

zrealizowanej z Budżetu Obywatelskiego, pn.: Park  Rekreacyjno-Sportowy 

„Kmiecie”, mieszczącej się przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II, na 

długości około 100 m.  

 

 Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Bakun: 

 

Poruszył sprawę organizacji ruchu drogowego przy ul. Reymonta, apelując 

jednocześnie do Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nr 10 „Kopernika” o zwołanie 

zebrania dla mieszkańców osiedla. Pan Poseł wyraził swoje zadowolenie  

z zaangażowania w pracę dla niektórych spośród Przewodniczących Zarządów 

Osiedli. Odnosząc się do zbliżających się wyborów samorządowych, Pan Poseł 

zauważył, że dyskusje przedwyborcze powinny ograniczyć się do rzetelnych 

merytorycznych debat. Poseł Bakun poinformował, że wszelkiego rodzaju składanie 

propozycji, ofert tzw. nie do odrzucenia, członkom komitetu wyborczego, któremu 

przewodzi, będzie zgłaszane do organów ścigania oraz do prokuratury.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 87/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

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

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – jednoznacznie poprał procedowany projekt 

uchwały i zaapelował o egzekwowanie powyższego Regulaminu.  

 

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

– jednomyślnie. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proj. nr 88/2018. 

 

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: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Ostrów II – południe” – proj. nr 84/2018.  

 

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: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego IV” – proj.  

nr 86/2018.  

 

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 wraz z autopoprawką: 20 radnych głosowało za, 

wszyscy głosujący – jednomyślnie. 

 

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

zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego V” – proj. nr 85/2018. 

 

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: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk ogłosił 15-minutową przerwę. 

Wznowienie obrad o godzinie 10:11. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „ZASANIE I” – proj. nr 97/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński. 

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

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – zapytał w jakim procencie miasto objęte jest 

planem zagospodarowania przestrzennego, ile wyniesie koszt takiej zmiany oraz na jak długo 

Biuro Rozwoju Miasta będzie musiało odłożyć prace związane z planami, które jeszcze nie są 

opracowane? 
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Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – odpowiadając poinformował, 

że według stanu na koniec kwietnia br., na terenie miasta obowiązuje 59 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (35,51% powierzchni miasta), a koszty na chwilę obecną 

są trudne do oszacowania. Pan Prezydent powiadomił, że realizacja wykonywana jest  

w ramach normalnych czynności i równolegle Biuro prowadzi prace nad ok. 10 mpzp.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – zapytał jakiego okresu czasu będzie to 

wymagało. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – nie zgodził się z odpowiedzią Pana 

Prezydenta, twierdząc, że zawsze dodatkowa praca, wymaga poświęcenia dodatkowego 

czasu. Poinformował wnioskodawców, że jest to kolejne wydatkowanie pieniędzy, pytając 

jednocześnie z czego wynika pośpiech z tym projektem, skoro przez tyle lat droga nie została 

wybudowana? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński – przypomniał dyskusję z 2012 r., 

kiedy padały deklaracje, że temat ten powróci w 2017 r. Pan Przewodniczący powiedział, że 

przez lata w omawianym miejscu sporo się zmieniło, istnieje liczna zabudowa, a plany wciąż 

są takie same. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal – powiedział, ze mieszkańcy 

zobowiązują Radę do wyjaśnienia, czy znajdzie się alternatywa do planowanej drogi i dlatego 

powstały 2 projekty uchwał: Zasanie I i Zasanie II, by spojrzeć szerzej na ten teren. Pan 

Wiceprzewodniczący poinformował również, że nie ma innej możliwości sprawdzenia tego, 

niż poprzez złożenie projektu uchwały.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński – wyraził zaskoczenie słowami Radnego 

Kulawika, informując że nie było możliwe wcześniejsze złożenie takiego projektu uchwały, 

ponieważ nie były uchwalone zmiany w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Janusz Zapotocki – zapytał, czy w takim razie  

w 2012 r., na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, Biuro nie wzięło pod 

uwagę wszystkich możliwości, alternatyw? Powiedział, że sprawa powinna być już wtedy 

zamknięta i opracowana, tak żeby wszystkich zadowoliła, bez konieczności ponownego 

wracania do tematu po latach. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Jerzy Krużel – powiedział, że jeśli nie będzie pieniędzy, to tej 

drogi się nigdy nie wybuduje. Pan Radny zaproponował, aby najpierw zająć się problemem 

transportu w mieście. „Podejmowanie działań planistycznych, spowoduje tylko to, że szereg 

ludzi wykonana kolejny zakres wielu prac i potrzebne będzie dokonanie kosztownych analiz, 

na które miasto nie ma pieniędzy. Jest to strategicznie niepotrzebne”. Radny Krużel 

poinformował, ze należy zacząć od koncepcji transportu, rozwiązań w tej dzielnicy 
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wszystkich przepływów samochodów i obciążeń, a dopiero wtedy ewentualnie podjąć decyzję 

o zmianie planu.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – odpowiadając Radnemu Kamińskiemu, 

powiedział, że głosował za poprzednimi planami z dzisiejszego porządku obrad, ponieważ 

Pan Prezydent w uzasadnieniu poinformował, że tam jest ruch, wchodzą nowi gospodarze, 

jest zapotrzebowanie na to, żeby wytyczyć nowe drogi dojazdowe, a w tym przypadku drogi 

nie ma, nie było i bardzo długo jej nie będzie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal – zaapelował, aby nie wyolbrzymiać 

problemu komunikacji w mieście, twierdząc że w godzinach porannych bez problemu można 

przejechać przez całe  miasto w 15 minut.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński – wyraził zadowolenie co do zgodności wśród 

radnych, że ta droga nie powstanie. Poinformował, że koszty  jakie musiałoby ponieść miasto, 

aby uporządkować plany, to byłyby koszty wykonania studium uwarunkowań.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – pokrótce objaśnił procedurę 

uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany takiego planu. 

Poinformował, że z uwagi na skomplikowanie terenu oraz jego zagospodarowanie, samo 

tworzenie planu potrwa długo ponad rok, a realne ponowne zajęcie się nim przez Wysoką 

Radę, nastąpi najszybciej w drugiej połowie przyszłej kadencji. Pan Prezydent powiedział, że 

aby mpzp w 2012 r. mogło zostać uchwalone, droga ta musiała być w planie umieszczona, 

ponieważ w ówcześnie obowiązującym studium uwarunkowań teren pod drogę został 

zarezerwowany, a mpzn nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującym studium. 

„Jeżeli chcemy zastanowić się, czy jest jakaś alternatywa dla innych rozwiązań, to nie ma 

lepszej drogi, niż przystąpienie do sporządzenia zmiany mpzp”.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 12 radnych głosowało za, 4 głosy przeciw, 1 głos 

wstrzymujący.  

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „ZASANIE II” – proj. nr 96/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

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

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – „Nadal nie rozumiem, jak możemy majstrować 

przy ulicach, przy ruchu drogowym, nie mając podstawowego dokumentu, jakim jest 

strategia”. Przypomniał, że niedawno procedowany był projekt, dotyczący budowy ronda na 

Placu Konstytucji i że wówczas rozsądnie podjęto decyzję o tym, że mija się z celem 

wydawanie na to pieniędzy, dopóki nie ma strategii, dotyczącej ruchu drogowego w mieście. 

Skonkludował, że skoro wszyscy są zgodni co do tego, że droga nie powstanie z uwagi na 
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brak środków, to znaczy, że mieszkańcy tego terenu mogą być spokojni, a pieniądze, które 

miałyby zostać wydane na tworzenie nowych dokumentów, można spożytkować na inny cel.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal – powtórzył, że istotą procedowanego 

projektu uchwały jest rozpoczęcie prac nad wyjaśnieniem sprawy wybudowania w tym 

terenie drogi. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – przypomniał dyskusję, jaka toczyła się 

podczas uchwalania powyższych projektów uchwał w 2012 r. Stwierdził, że podjęcie tych 

uchwał nic nie zmieni, pytając, czy nie jest zasadne, aby do tematu powrócić po wyborach.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński – zapytał, po co blokować teren, który jest 

terenem inwestycyjnym, skoro i tak wszyscy zgadzają się co do tego, że tej drogi nie będzie  

i można go wykorzystać w inny sposób. Opowiadając na pytanie Radnego Schabowskiego, 

powiedział, że nie było możliwe wniesienie tego projektu uchwały w poprzednich latach, 

ponieważ nie było wówczas uchwalone studium uwarunkowań, a nastąpiło to dopiero  

w połowie ubiegłego roku.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – zapytał Wiceprzewodniczącego Bala, czy 

nieprawdą jest, że głosował przeciwko budowie, planom rozpoczęcia jakichkolwiek prac, 

związanych z budową ronda na Placu Konstytucji, w związku z tym, że nie ma strategii ruchu 

drogowego.  

  

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 11 radnych głosowało za, 4 głosy przeciw, 2 głosy 

wstrzymujące. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2016 Rady Miejskiej  

w Przemyślu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego I/05” – proj.  

nr 89/2018. 

 

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: 14 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego I/05” – proj. nr 90/2018.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak. 

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

Dyskusja: brak zgłoszeń. 
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Głosowanie za nieuwzględnieniem wniesionej uwagi: 

 

 uwaga nr 1 wniesiona przez PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie – 13 radnych głosowało za,  

1 głos wstrzymujący; 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały – 14 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

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

Wznowienie obrad o godzinie 11:40. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Adamowi Łozińskiemu. 

 

Ad. 12. Wystąpienia radnych. 

 

Brak zgłoszeń.  

 

 

Ad. 13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

 

1. Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka: 

 

a) Wniosek o remont chodnika, łączącego zejście z ul. Sobieskiego do ul. 3-go Maja. 

 

b) Wniosek o ponowne przeanalizowanie możliwości usytuowania przystanku 

autobusowego na ulicy Sobieskiego, bądź przystanku na żądanie. 

 

c) Wniosek w imieniu Klubu Amazonek o wyznaczenie pomieszczenia do ćwiczeń, 

celem umożliwienia prowadzenia dalszej działalności klubu, zrzeszającego  

39 kobiet, z uwagi na fakt, iż dotychczasowa umowa została wypowiedziana. 

 

d) Wniosek o interwencję w sprawie umożliwienia zorganizowania transportu 

osobom chorym onkologicznie, które jeżdżą na konsultacje do Brzozowa, a nie 

stać ich na prywatny środek lokomocji (osoby poważnie schorowane, często  

w podeszłym wieku). Obecnie podróż należy odbyć na trasie Przemyśl – Rzeszów, 

tam zaczekać na autobus, który odjeżdża do Brzozowa (droga powrotna jest 

bardziej skomplikowana). Propozycja utworzenia linii autobusowej na trasie 

Przemyśl – Dynów, gdzie nastąpi przesiadka i następnie przejazd trasą Dynów  

– Brzozów, tak aby nie było konieczności czekania, pomiędzy przesiadkami, po  

2–3 godziny, jak to wygląda w chwili obecnej. 
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2. Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko: 

 

a) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie – na jakim etapie znajduje się 

obecnie kwestia przystąpienia Gminy Miejskiej Przemyśl do Programu 

„Mieszkanie Plus”? 

 

b) W nawiązaniu do wniosku, złożonego podczas sesji w dniu 26 października  

2017 r., dotyczącego utworzenia miejsc parkingowych przy ZUSie na  

ul. Brodzińskiego – ponowny wniosek o wystąpienie do zarządcy/ właścicieli tej 

nieruchomości, z prośbą o rozważenie utworzenia parkingu w miejscu 

niezagospodarowanego placu, gdzie znajduje się buda stolarska, wzorem innych 

miast, gdzie kolej urządza parkingi dla osób dojeżdżających, prowadząc prace 

modernizacyjne. Teren ten należy do 3 właścicieli – Lasów Państwowych, Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz Polskich Kolei Państwowych.  

 

c) Wniosek o rozważenie możliwości wydzielenia dla radnych, w dniach, kiedy 

odbywa się sesja Rady Miejskiej, części parkingu, mieszczącego się przy  

ul. Wodnej, przeznaczonego dla pracowników Urzędu Miejskiego. 

 

3. Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kuźmiek: 

 

a) W nawiązaniu do trwających prac modernizacyjnych linii kolejowej na trasie 

Kraków – Medyka i zamiarów PKP PLK wybudowania na odcinku Przemyśl  

– Medyka trzech nowych przystanków, w tym jednego w Przemyślu, wniosek  

o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

 czy były prowadzone rozmowy z samorządem miasta Przemyśla nt. tego 

przystanku? 

 gdzie ewentualnie ten przystanek miałby być usytuowany? 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji w sprawie stanu zaangażowania samorządu 

Przemyśla w rewitalizację linii kolejowej na trasie Przemyśl – Zagórz. Jaki jest 

obecnie stopień zaawansowania prac? 

 

4. Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński: 

 

a) Wniosek o zwiększenie częstotliwości koszenia trawy nad Sanem (od przystanku 

autobusowego na Kmieciach, w kierunku mostu), z dwóch do trzech razy w ciągu 

roku.  

 

5. Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski: 

 

a) Wniosek o dbałość i koszenie terenu tzw. zielonki na Kazanowie oraz 

zarastających trawą boisk.   
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b) Wniosek o udostępnienie odpowiedzi na pismo kierowane do Marszałka Sejmu 

Pana Marka Kuchcińskiego, związanej z planem rozwoju miasta Przemyśla. Jakich 

planów rozwojowych dotyczyło, jaką pomoc uzyskaliśmy, bądź nie uzyskaliśmy 

ze strony Pana Marszałka? Dodatkowo wniosek o udostępnienie odpowiedzi na 

wszystkie rezolucje i petycje, począwszy od 2015 roku. Prośba o udostępnienie ich 

drogą mailową.  

 

c) Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki był powód, że otrzymaliśmy 

dofinansowanie jedynie na remont ul. Wysockiego, a nie dostaliśmy środków na 

remont ul. Bielskiego. Czy istnieje szansa, że otrzymamy jeszcze jakąś dotację na 

remont ul. Bielskiego?  

 

6. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal: 

 

a) Wniosek o załatanie dziur w drodze na ul. Glinianej. 

 

b) Wniosek o wykoszenie trawy na skrócie pieszym na ul. Chrobrego oraz przy ławce 

na ul. Mireckiego. 

 

7. Radny Rady Miejskiej Pan Danel Dryniak: 

 

a) Ponowny wniosek o nasadzenie drzewek i krzewów, które uschły oraz dokonanie 

przeglądu urządzeń (m.in. karuzela, steper, ścianka wiaty, zniszczone deski  

w ławkach i na stole) na terenie Wielopokoleniowego Parku Wypoczynku, Sportu  

i Rekreacji. 
 

b) Wniosek o poprawę stanu nawierzchni ulicy Dekerta oraz utwardzenie miejsca,  

w którym parkują samochody, podczas dokonywania napraw. Prośba o udzielenie 

odpowiedzi, czy planowany jest generalny remont tej ulicy, jeżeli tak, to w jakim 

terminie?  

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj.  

nr 91/2018; proj. nr 92/2018; proj. nr 93/2018 + AUTOPOPRAWKA; proj. nr 99/2018; 

proj. nr 100/2018 + proj. nr 101/2018.  

 

Projekty uzasadnili: Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka oraz Zastępca 

Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinie komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekty zostały pozytywnie 

zaopiniowane. Komisja Edukacji – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja 

Kultury – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja Budżetu i Finansów  
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– projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja Promocji, Turystyki i Sportu  

– projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski w odniesieniu do proj. nr 93/2018 – poruszył 

kwestię złej organizacji ruchu drogowego na ul. Wysockiego, ustanowionego w tym terenie 

na okres remontów. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński – zwrócił uwagę na uwzględnianie 

wiedzy o kompetencjach poszczególnych organów władzy w Polsce (co to jest Sejm, co to 

jest Rząd i kogo reprezentuje Wojewoda w terenie – nie jest to reprezentant Marszałka,  

a reprezentant Premiera).  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – odnosząc się do wypowiedzi 

Radnego Schabowskiego, wyraził zdziwienie postawionym przez niego postulatem na  

2 miesiące przed zakończeniem prac. Pan Prezydent powiedział, ze przy II etapie budowy, 

rozwiązania zapewne będą podobne do obecnych, z uwagi na stopień zaawansowania prac. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik w odniesieniu do proj. nr 101/2018 – zapytał czy 

kolejka KLII, to kolej górna, czy dolna oraz czy nie ma konieczności dokonania 

jednoczesnego remontu obu kolejek.   

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – odpowiadając Radnemu 

Kulawikowi, powiedział że na dzień dzisiejszy, corocznie wykonywane przeglądy nie 

wskazują na konieczność remontu dolnej kolejki.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 91/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 92/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 93/2018 wraz z autopoprawką – 18 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 99/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 100/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 101/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego za rok 2017 – proj.  

nr 94/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Kultury – projekt został pozytywnie zaopiniowany.  

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

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

– jednomyślnie. 
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” za rok 2017 – proj. nr 95/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Kultury – projekt został pozytywnie zaopiniowany.  

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

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

– jednomyślnie. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl – proj. nr 82/2018; proj. nr 83/2018. 

 

Projekty uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinie komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Komisja Budżetu i Finansów – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.  

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 82/2018 – 17 radnych głosowało za, 1 głos 

wstrzymujący; proj. nr 83/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 222/2014 z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń  

– proj. nr 98/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko, wnosząc jednocześnie 

autopoprawkę do projektu uchwały. 

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

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

Głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z autopoprawką: 16 radnych głosowało za, 

wszyscy głosujący – jednomyślnie. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Adama Mickiewicza Szkole 

Podstawowej Nr 15 w Przemyślu – proj. nr 81/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Edukacji – projekt został pozytywnie zaopiniowany.  

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

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

– jednomyślnie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk udzielił głosu Dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej Nr 15 w Przemyślu Panu Arturowi Mykicie, który w imieniu grona 
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pedagogicznego oraz Rady Rodziców i samorządu  uczniowskiego, złożył podziękowania za 

jednomyślność w głosowaniu i podjęcie uchwały.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder przypomniał, że na dzień  

27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego i z tej okazji złożył obecnym życzenia. 

 

Ad. 20. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zamknął LVI sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 12:35.  

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 


