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KRM.0002.10.2018 

 

 

 

 

Protokół Nr LVIII/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu  

odbytej w dniu 4 lipca 2018 roku 

 

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 17:00. 

Obecni wg załączonej listy obecności.  

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Podjęcie uchwał 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 125/2018; proj. nr 126/2018; proj. nr 127/2018. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 123/2018. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Przemyśla maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży – proj. nr 124/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 128/2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla  

– proj. nr 122/2018.  

7. 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 – 17 radnych obecnych na obradach.  

Lista obecności stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Robertowi Balowi.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder wniósł o uzupełnienie porządku 

obrad, poprzez: 

 

 wprowadzenie w punkcie 5. projektów uchwał nr: 129/2018 oraz 130/2018 w sprawie 

zmian w budżecie miasta na 2018 rok; 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal wniósł o uzupełnienie porządku obrad, 

poprzez: 

 

 wprowadzenie w punkcie 1a.: Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 lutego 2018 r.   

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

Ad. 1a. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 lutego 2018 r.   

Głosowanie za przyjęciem ww. protokołu: 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

Ad. 2. Podjęcie uchwał 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 125/2018; proj. nr 126/2018; proj.  

nr 127/2018. 

 

Projekty uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinie komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Komisja Gospodarki Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.  

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 125/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 126/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  
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– jednomyślnie; proj. nr 127/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 123/2018. 

 

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: 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Przemyśla maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży – proj. nr 124/2018. 

 

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: 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

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

nr 128/2018 + proj. nr 129/2018; proj. nr 130/2018.  

 

Projekty uzasadniła: Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka. 

Opinie komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Komisja Gospodarki Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.  

Dyskusja:  

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 128/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 129/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 130/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 

Przemyśla – proj. nr 122/2018.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

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

zaopiniowany.  
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Dyskusja:  

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – powiedział, że czuje dyskomfort, podczas 

procedowania powyższego projektu uchwały, informując że będzie głosował przeciw.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski – przytoczył negatywne opinie pewnych 

gremiów w Polsce (m. in.: Związku Gmin Wiejskich, Związku Samorządów Polskich, 

Związku Miast Polskich), nt. wprowadzonej przez ustawodawcę zmiany. Poinformował, że 

wstrzyma się od głosu.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 9 radnych głosowało za, 6 głosów przeciw, 1 głos 

wstrzymujący, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

 

Ad. 7. Zakończenie obrad.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal 

zamknął LVIII sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 17:32. 

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 

 

 

 

 


