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KRM.0002.11.2018 

 

 

 

Protokół Nr LIX/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu  

odbytej w dniu 23 lipca 2018 roku 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 18:00. 

Obecni wg załączonej listy obecności.  

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu 

pod nazwą „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu” wybranego 

do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020  

– proj. nr 131/2018. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miejską 

Przemyśl do realizacji projektu polegającego na budowie budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych – proj. nr 132/2018. 

4. 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. 

 

Radni Klubu Platformy Obywatelskiej, po wygłoszeniu przez Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Pana Bogusława Zaleszczyka formuły: „Otwieram 59. nadzwyczajną sesję  

VII kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu” opuścili salę obrad, po czym Pan Przewodniczący 

ogłosił 5-minutową przerwę. 

Wznowienie obrad: 18:05.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk wniósł o uzupełnienie porządku 

obrad, poprzez: 

 

 wprowadzenie w punkcie 3a. projektów uchwał nr: 134/2018 oraz 136/2018  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok; 

 wprowadzenie w punkcie 3b. projektu uchwały nr 135/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją 

wekslową zabezpieczenia przez Gminę Miejską Przemyśl prawidłowego wykonania 

umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa placu 

handlowego Zielony Rynek w Przemyślu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020. 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 3a. 

projektów uchwał nr: 134/2018 oraz 136/2018 oraz wprowadzenie w punkcie 3b. 

projektu uchwały nr 135/2018: 12 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami: 12 radnych głosowało za, 

wszyscy głosujący – jednomyślnie. 
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Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

projektu pod nazwą „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu” 

wybranego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014–2020 – proj. nr 131/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak.  

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

Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 13 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę 

Miejską Przemyśl do realizacji projektu polegającego na budowie budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych – proj. nr 132/2018. 

 

Projekty uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak. 

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

Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń.  

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 12 radnych głosowało za, 1 głos wstrzymujący.  

 

Ad. 3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj.  

nr 134/2018; proj. nr 136/2018.  

 

Projekty uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak. 

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 134/2018 – 13 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 136/2018 – 11 radnych głosowało za, 2 głosy 

wstrzymujące. 
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Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w formie weksla 

niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową zabezpieczenia przez Gminę 

Miejską Przemyśl prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy na realizację 

projektu pn. „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – proj. nr 135/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Janusz Hamryszczak. 

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

Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 13 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 4. Zakończenie obrad.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zamknął LIX sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 18:17. 

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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