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KRM.0002.6.2018 

 

 

Protokół Nr LV/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej 

w dniu 26 kwietnia 2018 roku 

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 09:00. 

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 Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla – proj.  

nr 76/2018. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Konopnicka – Pobrzeże” – proj. nr 71/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Przemyśla na lata 2016-2023 – proj. nr 75/2018.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 66/2018; 

proj. nr 67/2018; proj. nr 68/2018; proj. nr 70/2018; proj. nr 77/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla 

może samodzielnie zaciągać zobowiązania – proj. nr 60/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 113/2017 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym 

stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, 

uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier 
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edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby 

edukacyjne na danym obszarze  – proj. nr 73/2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Przemyśla – proj.  

nr 65/2018. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek 

ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 72/2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rady – proj.  

nr 59/2018. 

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za  

I kwartał 2018 r. 

13. Wystąpienia radnych. 

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

15. 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 – 22 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 2a. projektu uchwały nr 79/2018 w sprawie nadania 

imienia Jarosława Kłymińskiego stadionowi sportowemu „Juwenia” w Przemyślu 

wraz z autopoprawką; 

 wprowadzenie w punkcie 5. autopoprawki do projektu uchwały nr 75/2018  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 

2016-2023; 

 wprowadzenie w punkcie 6. projektu uchwały nr 78/2018 w sprawie zmian  

w budżecie miasta na 2018 rok. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski złożył wniosek o przesunięcie punktów: 

Wystąpienia radnych oraz Interpelacje, wnioski i zapytania radnych do punktu 2b.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk wniósł o uzupełnienie porządku 

obrad, poprzez: 

 

 wprowadzenie w punkcie 1a. protokołów sesji z dnia: 30.11.2017 r., 19.12.2017 r., 

28.12.2017 r., 12.04.2018 r.  

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 2a. projektu 

uchwały nr 79/2018: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.  
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Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 5. 

autopoprawki do projektu uchwały nr 75/2018: 22 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie.  

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

uchwały nr 78/2018: 22 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez przeniesienie punktów 13. oraz 14. do 

punktu 2b.: 8 radnych głosowało za, 11 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 1a. protokołów 

sesji: 22 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie. 

 

Ad. 1a. Przyjęcie protokołu sesji z dnia: 30.11.2017 r., 19.12.2017 r., 28.12.2017 r., 

12.04.2018 r. 

 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 30.11.2017 r.: 21 radnych głosowało za, 

wszyscy głosujący – jednomyślnie.  

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 19.12.2017 r.: 21 radnych głosowało za,  

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 28.12.2017 r.: 21 radnych głosowało za,  

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 12.04.2018 r.: 21 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 13 „Przemysława” Pan Henryk Hawryś: 

 

 Poruszył kwestie, dotyczące projektu uchwały nr 76/2018 w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przemyśla, wyrażając swój sprzeciw wobec 

proponowanych  

w nim zmian. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder odniósł się do 

wypowiedzi Pana Przewodniczącego, cytując fragment ustawy: „W ramach Budżetu 
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Obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują o części 

wydatków budżetu”. Poinformował jednocześnie, że jest to forma obligatoryjna.  

 

Ad. 2a. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Jarosława Kłymińskiego 

stadionowi sportowemu „Juwenia” w Przemyślu + autopoprawka – proj. nr 79/2018.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

Opinie komisji: Komisja Kultury – projekt został pozytywnie zaopiniowany. Komisja 

Promocji, Turystyki i Sportu – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

obecnie wymagane jest wystawianie zaświadczenia przez Instytut Pamięci Narodowej,  

w którym stwierdza się, czy dana osoba, której nazwiskiem planuje się nazwać obiekt, plac, 

ulicę – figuruje lub nie figuruje w historycznych pomocach ewidencyjno-historycznych oraz 

wydawana jest opinia w sprawie ewentualnych przeszkód z tym związanych? Wniosek  

o przytoczenie podstawy prawnej do kierowania tego typu zapytań i wyjaśnienie, jakie kroki 

były by podjęte, gdyby okazało się, że opinia IPN-u wskazywałaby na współpracę z tajnymi 

służbami PRL oraz czy w takim wypadku z mocy prawa dana kandydatura zostaje odrzucona? 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – wyjaśnił, że 

najprawdopodobniej jest to efekt tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Poinformował jednocześnie, 

że szczegółowy aspekt prawny tej kwestii zostanie wyjaśniony na piśmie.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – wyraził swoje poparcie dla pomysłu 

nadania imienia Jarosława Kłymińskiego stadionowi sportowemu „Juwenia”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński – przedstawił krótko osobę Jarosława 

Kłymińskiego i wyraził zadowolenie z przedstawionego projektu uchwały.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – poprosił o precyzyjną odpowiedź pisemną na 

postawione wcześniej pytanie.  
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Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – po konsultacji z radcą 

prawnym, odpowiadając powołał się na art. 1 u. 1 i 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.  

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek 

organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz pomniki. 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z autopoprawką: 21 radnych głosowało za, 

wszyscy głosujący – jednomyślnie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Januszowi Zapotockiemu, jednocześnie 

zaapelował, idąc w ślad za Premierem Mateuszem Morawieckim, o pozostawienie flag 

wywieszonych w dniu 2 maja – do końca roku, także w domach i mieszkaniach mieszkańców 

naszego miasta. Pan Przewodniczący przypomniał także, że jak co roku, w dniu 3 maja na 

Zamku Kazimierzowskim, odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla – proj.  

nr 76/2018. 

 

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:  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal – wystąpił z propozycją zmiany, 

poprzez zlikwidowanie kategorii III (zadania miękkie) na korzyść pozostałych dwóch 

kategorii, do których środki finansowe z kat. III zostałyby przerzucone, dzięki czemu 

mniejsze osiedla miałyby zyskać większe możliwości.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – wyraził swoje zaskoczenie z przedstawionej 

przez przedmówcę propozycji, o której podczas posiedzeń komisji nie było mowy. Zauważył, 

że jego zdaniem będzie to znaczne ograniczenie możliwości wypowiedzenia się przez 

mieszkańców i ich roli w podejmowaniu decyzji o tym, czego im potrzeba na danym osiedlu.  
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Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – powiedział, ze na komisjach toczyła się 

dyskusja nad tym projektem i członkowie wspólnie uznali, że nie należy nic zmieniać  

i spróbować przez jeden rok – jak będzie funkcjonował Budżet Obywatelski w takim 

kształcie.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – również wyraził zaskoczenie propozycją 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Roberta Bala. Nie zgodził się z jego opinią, że 

jest to dobry kierunek, odpowiadający Zarządom Osiedli.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński – poinformował, że zgłoszona przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Roberta Bala propozycja, zakłada większe 

możliwości kwotowe dla Zarządów Osiedli, szczególnie tych małych. Pan Radny zwrócił 

uwagę na to, że każdy projekt i tak będzie poddany pod głosowanie mieszkańców. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal – podkreślił, że złożona poprawka ma 

za zadanie zwiększyć kwoty na projekty inwestycyjne na osiedlach.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko – poinformował, że jego zdaniem Budżet 

Obywatelski, to ograniczenie kompetencji Rady Miejskiej. Poparł propozycję 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Roberta Bala, informując że jest za tym, aby 

zwiększać środki na zadania inwestycyjne na osiedlach.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – uznał, że propozycja poprawki jest 

„wrzutką”, która nie była konsultowana ani z Zarządami Osiedli, ani z opozycją, w związku  

z czym złożył wniosek formalny o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku 

obrad, celem oddania go do konsultacji i przyjęcia zmian poprzez osiągnięcie wspólnego 

konsensusu.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – po części zgodził się z każdym  

z przedmówców. Jednak sprzeciwił się podejściu, jakoby Rada Miejska miała wszelkie 

kompetencje i mogła decydować za wszystkich. Pan Radny uznał, że likwidacja kategorii III, 

to próba zdeptania naszych małych ojczyzn, jakimi są osiedla oraz że to mieszkańcy sami 

powinni podejmować decyzje o tym, czego im na osiedlu w danym roku potrzeba najbardziej.  
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Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – powiedział, że merytoryczna rozmowa 

odbyła się już w komisjach, a ta propozycja wychodzi bez żadnej konsultacji. Odniósł się do 

przedmówców, którzy twierdzili, że za pieniądze z III kategorii mieszkańcy będą się bawić  

– uznał, że to im się należy i wynika ze statusów osiedli, bo dzięki temu mogą się wykazać 

swoją kreatywnością, choćby poprzez zdobywanie sponsorów.   

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński – poinformował, że sam organizuje wiele 

imprez społecznie, własnym wysiłkiem. Zaapelował do Zarządów Osiedli o więcej inicjatywy 

własnej. W imieniu Klubu Radnych PiS poparł poprawki zgłoszone przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Roberta Bala. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – poinformował, że po 

skonsultowaniu się z Przewodniczącym swojego Zarządu Osiedla, będzie głosował za 

wniesionymi poprawkami, bo dzięki temu będzie miał pewność, że pieniądze zostaną na tym 

konkretnym osiedlu, a w obecnym kształcie – projekt uchwały zakłada, że to mieszkańcy 

całego miasta będą głosować nad przeznaczeniem środków i istnieje ryzyko, że te środki 

zostaną przekazane dla innego osiedla, bo właśnie tam zostanie propozycja przegłosowana.  

  

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – przypomniał, ze złożył wniosek formalny 

o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.  

 

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

Kulawika, zapytał w jaki sposób rządzący uczą nas żyć? 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – powiedział, że nie chodzi o zabieranie komuś 

czegoś, a o uporządkowanie przydziału środków. Pan Radny wyraził niezadowolenie z braku 

przeprowadzenia konsultacji i zapytał, czy jest konieczność, aby już dziś podejmować decyzję 

nad przedmiotowym projektem uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – poinformował, że tak samo jak 

Radni, Przewodniczący Zarządów Osiedli dostają wszystkie materiały na sesję i mieli 

możliwość zapoznać się tym projektem.  
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Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – potwierdził, że Kancelaria 

Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli przesyła pełen komplet materiałów na sesję 

również Przewodniczącym Zarządów Osiedli, ponadto są one zawsze umieszczane na stronie 

internetowej miasta, a na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej może przyjść każdy. Pan 

Prezydent przedstawił wstępny harmonogram działań, zakładając że uchwała zostanie w dniu 

dzisiejszym podjęta. Poinformował, że do tej pory nigdy nie było kategorii zadań miękkich, 

więc po wprowadzeniu poprawki, nic nie zostaje zabrane, a faktyczną konsekwencją jest 

zwiększenie sumy gwarantowanej dla osiedli. Pan Prezydent poprosił Wysoką Radę  

o odrzucenie wniosku formalnego, dotyczącego zdjęcia omawianego projektu uchwały  

porządku obrad oraz uwzględnienie wniesionej poprawki i podjęcie uchwały.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – podtrzymał swój wniosek formalny. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko – zaproponował, aby jednak poddać ten 

projekt konsultacjom wśród Zarządów Osiedli, zapraszając ich na spotkanie i wyjaśniając 

sporne kwestie i zebrać się ponownie po 8 maja, celem dalszego procedowania 

przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – postanowił ogłosić przerwę, 

celem odbycia spotkania Prezydium Rady oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Pana 

Grzegorza Haydera z Przewodniczącymi Zarządów Osiedli, obecnymi na obradach  

i przeprowadzenia konsultacji.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki ogłosił 15-minutową przerwę. 

Wznowienie obrad o godzinie 11:01.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal – przedstawił poprawki, które zostały 

wypracowane podczas konsultacji, przeprowadzonych z Przewodniczącymi Zarządów 

Osiedli. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński – zapytał, czy mowa jest o jednej kwocie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – odpowiedział twierdząco na 

pytanie Radnego Kamińskiego. 



10 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski – zapytał, czy ta kwota (10%) jest do 

„skonsumowania” jedynie w obszarze konkretnego osiedla, czy istnieje możliwość 

wyprowadzenia jej poza osiedle. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – odpowiedział, ze kwota jest do 

wykorzystania dla danego osiedla.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – wycofał swój wniosek formalny. 

 

Głosowanie nad wniesioną poprawką: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z poprawką: 20 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder podziękował za możliwość 

wypracowania konsensusu i jednomyślne głosowanie.  

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Konopnicka – Pobrzeże” – proj. nr 71/2018. 

 

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: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Przemyśla na lata 2016-2023 – proj. nr 75/2018 + AUTOPOPRAWKA. 

 

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. 
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Głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z autopoprawką: 20 radnych głosowało za, 

wszyscy głosujący – jednomyślnie. 

 

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

nr 66/2018; proj. nr 67/2018; proj. nr 68/2018; proj. nr 70/2018; proj. nr 77/2018; proj. 

nr 78/2018. 

 

Projekty uzasadnili: Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka oraz Zastępca 

Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinie komisji: 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  

– 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 78/2018  

– wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przewidziano poprawę stanu nawierzchni 

parkingu na tym terenie oraz o przedstawienie projektu budowy placu zabaw dla dzieci  

w wieku przedszkolnym wraz z pełną informacją, na temat wyglądu, kosztów oraz z jakich 

elementów będzie on wykonany. 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 66/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 67/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 68/2018 – 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 70/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 77/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 78/2018 – 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta 

Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – proj. nr 60/2018. 
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Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

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

Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany.  

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – wniosek o udzielenie informacji o ile punktów 

procentowych oszacowano wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych? 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – poinformował, że 

szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – powiedział, że chciałby wiedzieć, czy nie 

popełniono błędu niedoszacowania.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – poinformował, że została przyjęta pewna 

stawka, a system jest tak zbudowany, że musi być zbilansowany i nawet, jeśli jest 

oszacowany niespójnie, to zawsze istnieje możliwość korekty w trakcie realizacji.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 19 radnych głosowało za, 1 osoba nie brała udziału  

w głosowaniu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 113/2017 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej 

pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych 

sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu 

barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz 

potrzeby edukacyjne na danym obszarze  – proj. nr 73/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

Opinie komisji: Komisja Edukacji – projekt został pozytywnie zaopiniowany. Komisja 

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 
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Głosowanie nad podjęciem uchwały: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Bogusławowi Zaleszczykowi.  

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Przemyśla – proj.  

nr 65/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

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

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

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

– jednomyślnie. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 72/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

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

– jednomyślnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rady – proj.  

nr 59/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

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

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

Wznowienie obrad o godzinie 11:56. 

 

Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za 

I kwartał 2018 r. 

 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte do wiadomości.  

 

Ad. 13. Wystąpienia radnych. 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski  – przytoczył treść udzielonych przez 

Prezydenta Miasta Przemyśla odpowiedzi na wnioski Komisji Edukacji w sprawie 

zagospodarowania terenu, na którym obecnie znajduje się Przedszkole Nr 12, po 

przeniesieniu  jego siedziby.  

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – podzielił się swoimi 

spostrzeżeniami na temat dbałości o czystość w mieście.  

 

Ad. 14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski: 

 

 Wniosek o przedstawienie projektu, dotyczącego zagospodarowania terenu 

obecnego Przedszkola Nr 12, po jego przeniesieniu, na ogólnodostępne miejsce 

wypoczynku i rekreacji dla dzieci i dorosłych oraz koszt jego realizacji i datę 

wykonania. 

 

 Wniosek o udzielenie odpowiedzi – w jaki sposób rozwiązana została kwestia 

nadzoru nad częścią budynku, w którym będzie się znajdowało Przedszkole  

Nr 12, po przeniesieniu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 16. Prośba  

o przekazanie kopii, zawartej pomiędzy dyrekcją obu placówek umowy, celem 

sprawdzenia kto za co jest odpowiedzialny oraz jak ma wyglądać nadzór. 

 

 Wniosek o udzielenie informacji, dotyczącej wyborów samorządowych: 



15 

 

 czy ogłoszony został nabór na komisarza wyborczego? 

 jakie są kompetencje i zakres obowiązków komisarza wyborczego? 

 czy takie informacje znajdowały się, bądź czy pojawią się w mediach/ 

prasie? 

 jakie koszty miasto będzie musiało ponieść w związku z organizacją 

wyborów samorządowych w bieżącym roku, a jakie koszty zostały 

poniesione w roku 2014? 

 ile i jakie petycje zostały wysłane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta 

do różnych instytucji od 2015 do 2018 roku? 

 ile pism Rada Miejska i Prezydent Miasta skierowali do ministerstw, 

Premiera, Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie poprawy 

sytuacji w mieście? 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik: 

 

 Wniosek o rozeznanie tematu, dotyczącego dwóch lokali mieszkalnych, 

należących do miasta, mieszczących się w kamienicy, przy ul. Smolki 5  

w Przemyślu i kwestii podłączenia całej kamienicy do sieci MPEC, za wyjątkiem 

dwóch wskazanych mieszkań, w których nadal znajdują się piece węglowe. 

Radny poinformował, że w swojej pracy zawodowej, tworząc projekt przebudowy 

tych lokali, zwrócił się do właściwego merytorycznie Wydziału tut. Urzędu  

z zapytaniem, czy planuje się podłączenie wspomnianych lokali do sieci MPEC, 

czy w projekcie mają być nadal uwzględnione istniejące tam piece węglowe  

– otrzymał odpowiedź negatywną, wskazującą, że miasto nie planuje podłączenia 

tych lokali do sieci MPEC, w związku z czym zwraca się z wnioskiem o ponowne 

rozważenie sprawy, szczególnie pod kątem tego co jest bardziej ekonomiczne, 

biorąc pod uwagę przede wszystkim problem ze smogiem w mieście. 

 

 Wniosek o udzielenie szczegółowej informacji – na jakich zasadach (na podstawie 

jakiej umowy/ porozumienia), pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl  

a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej dokonywane są rozliczenia za 

lokale mieszkaniowe? Jaką część opłat czynszowych dostaje miasto i czy w ogóle 
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dostaje, jeśli tak, to w jakiej kwocie? Co się dzieje z funduszem remontowym 

lokali, będących w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl?  

 

 Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka: 

 

 Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile samorząd miasta Przemyśla 

dołożył środków finansowych do przeprowadzenia reformy edukacji  

i reorganizacji placówek oświatowych? 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski: 

 

 Wniosek o udzielenie informacji na temat jadłodzielni – czy ona w ogóle 

funkcjonuje? 

 

 W odniesieniu do znajdujących się w miejscu byłego Szpitala Miejskiego 

budynków oraz terenów zielonych, które to obecnie zostały przejęte przez miasto 

i powinny być pielęgnowane i zabezpieczone – wniosek o zastanowienie się nad 

przeniesieniem znajdującej się tam repliki Pomnika Powstańców Śląskich  

i postawienie go na jakimś skwerze w mieście, gdyż dla wielu ludzi stanowi on 

wartość sentymentalną. 

 

 Radna Rady Miejskiej Pani Małgorzata Gazdowicz: 

 

 Wniosek o odgrodzenie, znajdującego się w Parku Miejskim akwenu wodnego, 

mieszczącego się przy placu zabaw dla dzieci i stanowiącego dla nich 

bezpośrednie niebezpieczeństwo. 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej: 

 

 Wniosek o pilne zwołanie wspólnego posiedzenia co najmniej dwóch komisji 

Rady Miejskiej: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Miejskiej, 

celem wypracowania rozwiązań, dotyczących utrzymania czystości w mieście. 
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 W nawiązaniu do odpowiedzi na wniosek, dotyczący rozważenia możliwości 

pobierania opłat od osób handlujących na terenie tzw. „zielonego rynku”, które 

sprzedają swoje wyroby/produkty, w miejscach, w których teoretycznie 

obowiązuje zakaz handlu, co powoduje, że nie można pobrać od nich opłaty, 

złożony podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2017 roku – wniosek  

o udzielenie informacji na temat postępu w tej sprawie. 

 

 W nawiązaniu do odpowiedzi na wniosek, dotyczący rozważenia możliwości 

utworzenia Punktu Informacji Turystycznej dla osób podróżujących z Ukrainy,  

w ich ojczystym języku (na peronie nr 5, bądź na terenie dworca, ewentualnie tuż 

przed dworcem) – z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i zapotrzebowanie 

turystów zza wschodniej granicy, utworzonymi między Kijowem a Przemyślem, 

regularnymi połączeniami kolejowymi – propozycja rozważenia tego wniosku 

wspólnie z władzami PKP, który złożony został na sesji Rady Miejskiej w dniu  

31 sierpnia 2017 roku – wniosek o udzielenie informacji na temat postępu w tej 

sprawie. 

 

Ad. 15. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zamknął LV 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 


