KRM.0002.12.2018

Protokół Nr LX/2018
z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej
w dniu 21 sierpnia 2018 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie: 09:05.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 26.04.2018 r., 24.05.2018 r., 21.06.2018 r.

3.

Wystąpienia

przedstawicieli

Zarządów

Osiedli,

Przemyskiej

Rady

Seniorów,

Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
4.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Przemyśl” – proj. nr 148/2018.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Przemyśla na lata 2016-2023 – proj. nr 147/2018.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn.
„Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” ubiegającego się o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 – proj. nr 146/2018.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Przemyśla na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r.” – proj.
nr 138/2018.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Przemyślu projektu „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach
Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego

na

lata

2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – proj. nr 142/2018.
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9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 143/2018;
proj. nr 144/2018.

10. Pojęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent
Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – proj. nr 137/2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Przemyśl – proj. nr 139/2018; proj. nr 141/2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach
odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne – proj. nr 140/2018.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2018 r. – proj. nr 145/2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do zarządu osiedla na terenie miasta
Przemyśla – proj. nr 133/2018.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej, uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 121/2018.
16. Wystąpienia radnych.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. 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 rozważenie możliwości zdjęcia
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do zarządu osiedla na
terenie miasta Przemyśla – proj. nr 133/2018.
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik wniósł o dopuszczenie do głosu przedstawiciela
mieszkańców osiedla Nr 10 „Kopernika” w punkcie 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów
Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 14.,
tj. projektu uchwały nr 133/2018: 13 radnych głosowało za, 1 głos przeciwny, 3 głosy
wstrzymujące.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 26.04.2018 r., 24.05.2018 r., 21.06.2018 r.
Głosowanie za przyjęciem ww. protokołów: 17 radnych głosowało za, 1 osoba nie brała
udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk poinformował, że podczas
uroczystego posiedzenia na Zamku Kazimierzowskim Radni Rady Miejskiej w Przemyślu
otrzymali podziękowania w postaci okolicznościowego grawertonu od Komendanta Straży
Miejskiej za wsparcie i owocną współpracę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal poinformował, że podczas rozgrywek
w piłce nożnej, które odbyły się na rozpoczęcie tegorocznej Wincentiady, drużyna
samorządowców wygrała 3:2 z drużyną prawników.
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Ad. 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów,
Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 9 „Zygmunta Krasińskiego” Pan Marcin
Radochoński:
a) Wniosek o naprawę jezdni na ul. Ogrodniczej – wniosek jest podyktowany
głosami mieszkańców oraz ujęty w Budżecie Obywatelskim na 2019 r.

b) Wniosek o udzielenie informacji, kiedy rozpocznie się kolejny etap remontu tunelu
podziemnego znajdującego na ul. Borelowskiego – proszę o podanie konkretnych
terminów.

c) Wniosek o naprawę tablicy z nazwą ul. Hoffmanowej, ponieważ uległa ona
zniszczeniu.


Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 20 „Za Wiarem” Pan Andrzej Bartnicki:
a) Wniosek o udzielnie informacji, dlaczego został zlikwidowany program „Trenera
osiedlowego”, który był realizowany w latach poprzednich na terenie osiedla, co
miało bardzo dobry wpływ na dzieci zamieszkujące teren osiedla, w okresie
wakacyjnym.
b) Wniosek o utwardzenie nawierzchni w okolicach tzw. przepompowni ścieków
– teren jest dewastowany przez przejeżdżające samochody,
przekracza

których masa

3,5 tony. Podkreślić należy, że poprzednio wykonane prace nie

przyniosły pożądanego efektu.

c) Ponowienie wniosku o uprzątnięcie piasku oraz „grysiku” na drogach
osiedlowych, który pozostał po zimie.
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 12 „Przemysława” Pan Henryk Hawryś:
a) Zaprosił wszystkich obecnych za zebranie mieszkańców swojego osiedla
(31.08.2018 r. – piątek, godz. 17:00).



Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 „Stare Miasto” Pani Elżbieta Wohner:
a) Wniosek o aplikowanie przez miasto do rządowego programu „Ławki
Niepodległości” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez
Polskę.



Przedstawiciel mieszkańców Osiedla Nr 10 „Kopernika” Pan Lesław Krupski:
Wyraził niezrozumienie dla działania Pana Prezydenta i Rady, polegającego na
zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do
zarządu osiedla na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 133/2018, zwracając się
z prośbą o ponowne podjęcie tematu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl” – proj. nr 148/2018.
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: 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Przemyśla na lata 2016-2023 – proj. nr 147/2018 + AUTOPOPRAWKA.
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 nad podjęciem uchwały wraz z autopoprawką: 19 radnych głosowało za,
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację
projektu pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” ubiegającego się
o dofinansowanie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 – proj. nr 146/2018.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.
Opinia komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do
2025 r.” – proj. nr 138/2018.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.
Opinia komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany.
Dyskusja:
Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – poruszył kwestie czystości powietrza w naszym
mieście oraz wyraził zadowolenie z przedstawionego projektu uchwały, uznając go za
potrzebny. Zwrócił jednocześnie uwagę, aby był on w pełni przestrzegany i monitorowany.
Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński – również wyraził swoje podziękowanie za
pracę jaka wykonywana jest przez urzędników na rzecz ochrony środowiska. Prosił, aby
w kolejnych działaniach skutecznie podejmować monitoring zagrożeń ochrony środowiska,
z wykorzystaniem nowych technologii.
Głosowanie nad podjęciem uchwały – 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Przemyślu projektu „Przemyślany Rozwój” opracowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – proj.
nr 142/2018 + AUTOPOPRAWKA.
Projekt uzasadnił: Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.
Opinia komisji: Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie
zaopiniowany.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z autopoprawką: 19 radnych głosowało za,
wszyscy głosujący – jednomyślnie.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj.
nr 143/2018; proj. nr 144/2018.
Projekty uzasadnił: Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.
Opinie komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 143/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy
głosujący – jednomyślnie; proj. nr 144/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 10. Pojęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której
Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – proj.
nr 137/2018.
Projekt uzasadniła: Skarbnika Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka.
Opinia komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
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Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Przemyśl – proj. nr 139/2018; proj. nr 141/2018.
Projekty uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.
Opinie komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 139/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy
głosujący – jednomyślnie; proj. nr 141/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach
odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne – proj. nr 140/2018.
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: 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2018 r. – proj.
nr 145/2018.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.
Opinia komisji: Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie
zaopiniowany.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do zarządu osiedla na terenie
miasta Przemyśla – proj. nr 133/2018.
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Zdjęty z porządku obrad.
Ad. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 121/2018.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 16. Wystąpienia radnych.


Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej:
Poruszył kwestię merytorycznej treści odpowiedzi jakie udzielane są na interpelacje,
wnioski i zapytania radnych. Pan Radny odniósł się również do spraw związanych
z wystąpieniem przedstawiciela mieszkańców Osiedla Nr 10 „Kopernika” Pana
Lesława Krupskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk przekazał prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Robertowi Balowi.

Ad. 17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

1. Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko:
a) Wniosek o wprowadzenie systemu biletomatów w Wydziale Komunikacji Urzędu
Miejskiego w Przemyślu, mającego za zadanie uporządkować prace wydziału.
2. Radna Rady Miejskiej Pani Małgorzata Gazdowicz:
a) Wniosek o doprowadzenie do porządku chodnika na ul. Sienkiewicza po stronie
dawnej restauracji „Barcelonka” – przerośnięta wysoka trawa powoduje
zaśmiecanie chodnika oraz zalegają na niej śmieci.
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b) Wniosek o doprowadzenie do porządku schodów, a także chodnika, schodzącego
w dół ulicy Chopina – Radna zaproponowała również metodę stosowaną w innych
krajach, tj. opalanie wyrastających traw.
c) Wniosek o przycięcie drzew, znajdujących się na przy ul. Chopina w okolicach
„pracowni dekoratorskiej”, wzorem lat poprzednich.

3. Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski:
a) Wniosek o uzyskanie informacji dotyczących:
 końcowego terminu zakupu nowych autobusów dla MZK w Przemyślu,
 na jakich liniach kursować będą nowo zakupione autobusy,
 w jaki sposób zostaną one przekazane do MZK w Przemyślu,
 jakie kryteria były uwzględniane podczas wyboru modeli autobusów i czy
zostały uwzględnione kryteria dotyczące m.in. jakości, funkcjonalności,
aspekty

środowiskowe,

kosztów

eksploatacji,

jakość

wykonania

– ponieważ autobusy marki Autosan, które wygrały przetarg są awaryjne,
 jaki okres gwarancyjny będzie obowiązywał dla nowych autobusów.
b) Wniosek o uwzględnienie propozycji Zarządów Osiedli i mieszkańców w sprawie
zmian kursów autobusów miejskich i ustalenie terminu składania ww. wniosków.
c) W związku z ogłoszoną akcją protestacyjną w MZK w Przemyślu, proszę
o udzielnie informacji, dotyczących:
 rozmów z mediatorem (z Rzeszowa) pomiędzy pracownikami, a władzami
spółki, a także zawartej ugody, ponieważ rozmowy dotyczyły podwyżki
płac,
 czy został stworzony plan naprawczy spółki,
 czy zostały zabezpieczone środki finansowe na dofinansowanie kapitału
spółki w 2018 roku,
 jaka jest wysokość zadłużenia / straty spółki.
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d) Wniosek dotyczący udzielenia informacji w sprawie przedłużających się prac na
ul. Wysockiego:
 dlaczego został przedłużony termin wykonywania prac,
 jakie są konsekwencje, wynikające z niewywiązania się z terminu robót dla
firmy wykonującej prace,
 kiedy rozpocznie się kolejny etap prac na ww. ulicy,
 czy został już rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę robót podczas II etapu
prac na ww. ulicy, jeśli tak – jaka to jest firma,
 przedstawienie dokładnych informacji, dotyczących planowanego II etapu
rozbudowy ul. Wysockiego.

4. Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka:
a) Wniosek o przycięcie drzew, znajdujących się przy ul. Puławskiego – ponieważ
poprzednie prace zostały wykonane niestarannie i obecnie stan drzewostanu
zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.
b) Wniosek o uporządkowanie ścieżek rowerowych, a także na terenach wokół nich.
c) Ponowienie interpelacji, dotyczącej wymiany krawężników na ul. Czwartaków, na
odcinku 10 m.

5. Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej:
a) Wniosek o prowadzenie obserwacji, dotyczącej skutków wprowadzonej
zmiany organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza oraz udzielenie odpowiedzi na
pytanie, czy wprowadzona zmiana nie wpłynie np. na zwiększenie
niebezpieczeństwa kolizji, poprzez zwiększoną ilość kierowców skręcających
w lewo z ul. Waygarta w kierunku ul. Sanockiej.
b) Wniosek o zamontowanie lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Zielińskiego
–

mieszkańcy

również

jako

wspólnota

mieszkaniowa

o zamontowanie lustra drogowego ułatwiającego wyjazd z ulicy.
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wnioskowali

c) Wniosek o znalezienie możliwości prawnej złożenia wniosków do budżetu
obywatelskiego na 2019 rok przez mieszkańców Osiedla Nr 10 „Kopernika”
w obecnej sytuacji, wynikającej z braku Zarządu.
6. Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak:
a) Wniosek dotyczący udzielenia informacji na temat tego, jak wyglądał tegoroczny
wakacyjny wypoczynek dla dzieci z domów dziecka w Przemyślu, uwzględniając
m.in. ilość wypoczywających dzieci, czy wysokość kwoty dofinansowania do
wypoczynku.

b) Wniosek o udzielenie informacji na temat realizacji dotacji na remont
konserwatorski, przekazany na odnowienie dachu budynku filii bibliotecznej, przy
ul. Św. Jana, ponieważ pojawiła się informacja, że filia została zmuszona do
przenosin ze względu na planowane utworzenie przedszkola w tym budynku.

7. Radny Rady Miejskiej Pan Daniel Dryniak:
a) Wniosek o doprowadzenie do porządku, a w szczególności oczyszczenie
z wyrastającej trawy – chodników i słupów wzdłuż ul. Reymonta oraz
Bogusławskiego.

8. Radny Rady Miejskiej Pan Robert Bal:
a) Wniosek

o

zlikwidowanie

lub

złagodzenie

niebezpiecznego

stopnia / krawężnika na początku alejki w Rynku, prowadzącej do Kościoła
o. Franciszkanów.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal przekazał prowadzenie obrad
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Bogusławowi Zaleszczykowi.
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Ad. 18. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław
Zaleszczyk zamknął LX sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.
Zakończenie obrad o godzinie: 10:31.
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
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