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KRM.0002.13.2018 

 

 

Protokół Nr LXI/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej 

w dniu 13 września 2018 roku 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 09:05. 

Obecni wg załączonej listy obecności.  

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 04.07.2018 r., 23.07.2018 r., 21.08.2018 r. 

3. Wystąpienie Komendanta Miejskiej Policji w Przemyślu w sprawie przedstawienia 

raportu nt. bezpieczeństwa miasta Przemyśla za ostatnie 2 lata. 

4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do 

przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 

2018 r. – proj. nr 158/2018.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Przemyśla – proj. nr 163/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I – północ” – proj. nr 153/2018. 

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

nr 149/2018; proj. nr 150/2018; proj. nr 151/2018; proj. nr 152/2018; proj.  

nr 159/2018; proj. nr 160/2018; proj. nr 161/2018; proj. nr 162/2018. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której 

Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – proj.  

nr 166/2018. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl – proj. nr 154/2018; proj. nr 155/2018; proj. nr 156/2018; proj.  

nr 157/2018; proj. nr 165/2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości 

służebnością gruntową – proj. nr 164/2018. 

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

II kwartał 2018 roku. 

13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I półrocze 2018 

roku. 

14. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres  

od 4 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. 

15. Wystąpienia radnych. 

16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

17. 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 zmianę porządku obrad, poprzez: 

 

 zdjęcie z punktu 6. projektu uchwały nr 163/2018 w sprawie Statutu Miasta 

Przemyśla; 

 wprowadzenie w punkcie 9. autopoprawki do projektu uchwały nr 166/2018 

zmieniającego uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta 

Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania; 

 wprowadzenie w punkcie 9a. projektu uchwały nr 167/2018 zmieniającego uchwałę  

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań  

w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną  

w budżecie na 2018 r. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Pan Wojciech Błachowicz wniósł 

o uzupełnienie porządku obrad, poprzez: 

 

 wprowadzenie w punkcie 4a. rezolucji w sprawie konieczności włączenia władz 

Miasta Przemyśla w działania na rzecz rozwiązania kryzysowej sytuacji w Szpitalu 

Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz podjęcia przez Prezydenta Miasta 

Przemyśla Pana Roberta Chomę roli mediatora pomiędzy Zarządem Województwa,  

a prowadzącymi protest głodowy pielęgniarkami. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Pan Maciej Karasiński wniósł  

o zmianę porządku obrad, poprzez: 
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 zdjęcie z punktu 10. projektu uchwały nr 155/2018 w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.  

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad zaproponowaną przez Prezydenta Miasta 

Przemyśla Pana Roberta Chomę: 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący 

jednomyślnie.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad zaproponowaną przez Przewodniczącego 

Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Pana Wojciecha Błachowicza: 12 radnych 

głosowało za, 4 głosy wstrzymujące.  

Głosowanie nad zmianą porządku obrad zaproponowaną przez Przewodniczącego 

Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Pana Macieja Karasińskiego: 20 radnych 

głosowało za, 1 głos wstrzymujący.  

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 04.07.2018 r., 23.07.2018 r., 21.08.2018 r. 

 

Głosowanie za przyjęciem ww. protokołów: 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący 

jednomyślnie.  

 

Ad. 3. Wystąpienie Komendanta Miejskiej Policji w Przemyślu w sprawie 

przedstawienia raportu nt. bezpieczeństwa miasta Przemyśla za ostatnie 2 lata. 

 

Nadkomisarz Piotr Mazur Komendant Miejskiej Policji w Przemyślu omówił na podstawie 

przygotowanej prezentacji stan bezpieczeństwa miasta Przemyśla.  

 

Ad. 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów, 

Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

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

 

a)  Wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie – kiedy znikną niecenzuralne napisy 

na obiektach, znajdujących się na osiedlu – garaże, budynki? Prośba o zajęcie się 

tą sprawą.  
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b) Wniosek o ostateczne rozwiązanie problemu porzuconych na osiedlu 

samochodów.  

 

c) Wniosek o skuteczne wyegzekwowanie porządku na osiedlu – zajęcie się boksem 

na odpady komunalne, wokół którego biegają szczury, ludzie zwożą ogromne 

ilości worów ze śmieciami, zostawiają stare wersalki, itp. W ślad za powyższym 

wnioskiem – prośba o skierowanie pieszych patroli funkcjonariuszy, zarówno ze 

Straży Miejskiej, jak i Policji oraz zlecenie im kontroli czystości na osiedlu, 

sprawdzania miejsc, w których spożywany jest alkohol, czy ogródków 

działkowych, na których dochodzi do podpaleń domków.  

 

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

 

a) Wniosek o przeznaczenie środków na dokończenie rozpoczętego remontu 

chodnika na osiedlu – na odcinku: od wjazdu na osiedle Rycerskie do wjazdu na 

osiedle nowych domków, niewielki fragment z kostki brukowej.  

 

b) Wniosek o przycięcie koron drzew posadzonych na skarpie przy chodniku po 

prawej stronie ul. Sikorskiego (od krzyża do ronda) – drzewa przechylają się pod 

własnym ciężarem. 

 

c) Wniosek o oczyszczenie terenu wokół tarasu widokowego przy ul. Bielskiego 

(przycięcie przesłaniających widok samosiejek). 

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 12 „Przemysława” Pan Henryk Hawryś: 

 

a) Wniosek o udzielenie ostatecznej odpowiedzi na pytanie – jak ma się treść pisma 

Pana Prezydenta z dnia 28 sierpnia 2018 r., z treści którego wynika, że wniosek do 

Budżetu Obywatelskiego został złożony przez nieuprawniony podmiot i nie będzie 

rozpatrywany z przyczyn formalnych, do przepisów Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2019 rok, z których żaden nie zakłada, aby 

Zarząd Osiedla miał decydować w formie uchwały, jakie zadanie zostanie 

zgłoszone do realizacji w ramach BO. Przepis § 2 ust. 7 Regulaminu wskazuje, że 
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projekty mogą zgłaszać Zarządy Osiedli, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami osiedli a ustalenie sposobu konsultacji należy do Zarządu Osiedla.  

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 „Lipowica” Pan Piotr Krzeszowski: 

 

a) W ślad za pismem z dnia 4 września 2018 r., skierowanym do Wojewody 

Podkarpackiego z wnioskiem o dofinansowanie w 2019 r. rozbudowy trzeciego, 

czyli ostatniego odcinka ul. Wysockiego – wniosek o pozytywne rozpatrzenie 

sprawy, z uwagi na dochodzące głosy o występowaniu problemów, związanych  

z realizacją powyższego. 

 

 Pytania Radnych kierowane do Komendanta Miejskiej Policji: 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – zapytał o współpracę ze Strażą 

Miejską (jak wyglądają wzajemne relacje, jakie są pomysły i propozycje  

w zakresie tej współpracy) oraz czy Komendant ma jakiekolwiek postulaty 

odnośnie pogłębiania bezpieczeństwa w mieście. 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – zapytał o wskaźniki bezpieczeństwa,  

z uwagi na fakt, że z prezentacji wynika, że poszły one w górę, a co za tym idzie, 

że miasto jest bezpieczniejsze, tymczasem prasa alarmuje, że wskaźniki się 

pogorszyły. Poprosił również o udzielenie informacji, czy w Policji występują 

patrole piesze.  

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski – poinformował, że według 

doniesień medialnych w Polsce wzrasta przestępczość wśród obcokrajowców. 

Poprosił o udzielenie w związku z tym informacji – jak pod tym kątem wygląda 

sytuacja w Przemyślu, czy kontrolowany jest parking przy TESCO, który w nocy 

staje się „sypialnią” dla Ukraińców.  

 

 Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak – zapytała, czy nekropolie przemyskie 

i ich okolice są kontrolowane przez patrole piesze Policji.  
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 Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – poprosił, aby Policja na bieżąco 

informowała Przewodniczących Zarządów Osiedli o zmianach dokonywanych  

w składzie osobowym dzielnicowych wraz z kontaktem telefonicznym do nich. 

Zapytał, czy istnieje możliwość, aby Przewodniczący ZO mógł bezpośrednio,  

w kontakcie telefonicznym z dzielnicowym informować o wszelkich 

pojawiających się zagrożeniach, występujących na osiedlach, bez konieczności ich 

zgłaszania na Komendzie Policji.  

 

 Nadkomisarz Piotr Mazur Komendant Miejskiej Policji w Przemyślu pokrótce 

odpowiedział na wszystkie zadane powyżej pytania.  

 

Ad. 4a. Podjęcie rezolucji w sprawie konieczności włączenia władz Miasta Przemyśla  

w działania na rzecz rozwiązania kryzysowej sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim  

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz podjęcia przez Prezydenta Miasta Przemyśla Pana 

Roberta Chomę roli mediatora pomiędzy Zarządem Województwa, a prowadzącymi 

protest głodowy pielęgniarkami. 

 

Projekt uzasadnił: Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Pan Wojciech 

Błachowicz.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk ogłosił pół godziny przerwy. 

Wznowienie obrad o godz. 11:53.  

 

Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma – poinformował, że treść rezolucji, która 

opisuje Prezydenta w roli mediatora nie była w jakikolwiek sposób konsultowana z nim 

samym. Pan Prezydent powiadomił, że nie miał nawet możliwości wyrazić zgody na to, aby 

jego nazwisko ujęte było w treści rezolucji. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński – zaproponował zmiany do treści rezolucji oraz 

jej tytułu.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – odniósł się zaproponowanych poprawek.  
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Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma – poinformował, że sprawy pielęgniarek oraz 

inne bieżące sprawy miasta są mu bliskie bez konieczności „wywoływania go do tablicy”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – wyraził swoje poparcie dla pierwotnego tekstu 

rezolucji.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski – pokrótce omówił sprawy, dotyczące 

protestu, wyrażając opinię, że tekst rezolucji w takiej formie jest niedopuszczalny, gdyż 

stawia Radę jednoznacznie po jednej stronie protestu. Zapytał, czy wnioskodawcy na pewno 

mają wiedzę w kwestii tego na jakim etapie są obecnie prowadzone negocjacje oraz czy 

warunki proponowane przez obie strony są do spełnienia przez dugą ze stron. Pan Radny 

wniósł również swoje propozycje, dotyczące zmian co do treści rezolucji.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński – zaproponował wniesienie poprawek do 

wcześniej przedstawionych zmian w treści.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – zapytał wnioskodawców, czy w związku  

z tym, że Pan Prezydent odmówił podjęcia się roli mediatora, zgadzają się usunąć  

§ 4 rezolucji.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – zaproponował zmiany do tekstu rezolucji 

i jej tytułu, uwzględniając stanowisko Pana Prezydenta.  

 

Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma – podkreślił raz jeszcze, że nie można mówić 

o jego odmowie w kwestii podjęcia się roli mediatora, ponieważ tak naprawdę nikt na ten 

temat z nim nie rozmawiał. Ponadto Pan Prezydent przypomniał, że tego typu propozycja, 

którą około 2 miesiące temu złożyła mu Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek 

i Położnych – nie zyskała akceptacji w Urzędzie Marszałkowskim, który zdecydował  

o wyznaczeniu mediatora niezależnego z listy ministerstwa.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – zwrócił uwagę na fakt, że  

w Przemyślu nie ma Szpitala Wojewódzkiego a Wojewódzki Szpital.  
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Radca prawny Pan Artur Bielec – zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności głosujemy nad 

poprawkami najdalej idącymi, które mogłyby wykluczyć dalsze procedowanie uchwały.  

 

Głosowanie nad poprawkami wniesionymi przez Radnego Karasińskiego: 9 radnych 

głosowało za, 1 głos wstrzymujący, 8 głosów przeciwnych.  

Głosowanie nad podjęciem rezolucji wraz z poprawką: 10 radnych głosowało za, 1 głos 

wstrzymujący, 2 głosy przeciwne, 5 osób nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski – zapytał, czy w § 3 została uwzględniona 

zgłoszona przez niego poprawka. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk zarządził reasumpcję głosowania. 

 

Głosowanie nad poprawką wniesioną przez Radnego Morawskiego: 11 radnych 

głosowało za, 1 głos wstrzymujący, 6 osób nie brało udziału w głosowaniu.  

Ponowne głosowanie nad podjęciem rezolucji wraz z poprawkami: 10 radnych głosowało 

za, 1 głos wstrzymujący, 1 głos przeciwny, 6 osób nie brało udziału w głosowaniu.  

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do 

przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 

2018 r. – proj. nr 158/2018.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

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

– jednomyślnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Przemyśla – proj. nr 163/2018. 

 

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.  
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I – północ” – proj. nr 153/2018. 

 

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 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Januszowi Zapotockiemu.  

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj.  

nr 149/2018; proj. nr 150/2018; proj. nr 151/2018; proj. nr 152/2018; proj.  

nr 159/2018; proj. nr 160/2018; proj. nr 161/2018; proj. nr 162/2018. 

 

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. Komisja 

Edukacji – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej 

i Sportu – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz w odniesieniu do proj. nr 150/2018  

– zapytał na jakim etapie obecnie znajduje się realizacja projektu i kiedy nastąpi jego 

finalizacja. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie kto zdecydował o tym, że będą to 

autobusy na olej napędowy oraz o tym jakie są ich parametry techniczne.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – wytłumaczył, że projekt 

składa się z dwóch części – tzw. drogowej i autobusowej. I etap przebudowy ul. Wysockiego 

został zakończony, jeżeli chodzi o autobusy, to wszystkie autobusy powinny przyjechać do 

końca października. Udzielając odpowiedzi na pytanie, dotyczące ON – Pan Prezydent 

wyjaśnił, że źródło CNG, znajdujące się na terenie MZK, przy obecnym wykorzystaniu, 

zużyje się za ok. 10-15 lat. Pan Prezydent wyjaśnił, że sugestie dotyczące parametrów 
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technicznych autobusów, pochodziły od operatora, któremu zostaną one przekazane w formie 

aportu, bądź dzierżawy.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz w odniesieniu do proj. nr 150/2018  

– przypomniał, że projekt ten w swojej pierwotnej wersji obejmował zakup nowej stacji CNG, 

a teraz wprowadzone zostają autobusy trujące nasze środowisko.  

 

Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak w odniesieniu do proj. nr 150/2018 – powiedziała, 

że autobusy miały trafić do miasta jeszcze w lipcu.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej w odniesieniu do proj. nr 150/2018 – poruszył 

kwestie, dotyczące ekologii w aspekcie autobusów napędzanych ropą.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz w odniesieniu do proj. nr 161/2018  

– zapytał o kondycję spółki oraz o jej zobowiązania finansowe.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – odpowiedział, że spółka jest 

trwale zyskowna, a jej kondycja jest bardzo dobra, zarówno w zakresie rentowności, jak  

i płynności.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz w odniesieniu do proj. nr 161/2018  

– odniósł się do wyjaśnień Zastępcy Prezydenta. 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 149/2018 – 16 radnych głosowało za,  1 głos 

wstrzymujący;  proj. nr 150/2018 – 13 radnych głosowało za, wszyscy głosujący 

– jednomyślnie; proj. nr 151/2018 – 14 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 152/2018 – 15 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 159/2018 – 15 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 160/2018 – 15 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 161/2018 – 11 radnych głosowało za, 4 głosy wstrzymujące; proj.  

nr 162/2018 – 14 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której 

Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – proj.  

nr 166/2018 + AUTOPOPRAWKA.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

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

Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja: brak zgłoszeń. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z autopoprawką: 13 radnych głosowało za, 

wszyscy głosujący – jednomyślnie. 

 

Ad. 9a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 167/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

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

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz – wyraził swoją negatywną opinię dla 

pomysłu ulokowania Inkubatora w centrum miasta.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – w zakresie lokalizacji, poparł opinię 

przedmówcy, proponując w tej kwestii rozwiązanie, dotyczące zwiększenia ilości miejsc 

parkingowych.  

 

Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak – zwróciła uwagę na organizację pracy oraz 

niewielką ilość radnych obecnych na sali obrad.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Bogusławowi Zaleszczykowi.  
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl – proj. nr 154/2018; proj. nr 155/2018; proj. nr 156/2018; proj.  

nr 157/2018; proj. nr 165/2018. 

 

Projekt uchwały nr 155/2018 został zdjęty z porządku obrad.  

 

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:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz w odniesieniu do proj. nr 165/2018  

– zarzucił, że w projekcie uchwały nie została określona wartość nieruchomości, ani 

podstawowa informacja jaką jest źródło finansowania tej inwestycji oraz przyszłej 

działalności hospicjum.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki w odniesieniu do proj.  

nr 165/2018 – powiedział, że na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej 

można było zasięgnąć wszystkich tych informacji.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski w odniesieniu do proj. nr 165/2018 – jako 

strona inwestycji, wyłączył się z głosowania nad powyższym projektem uchwały.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz w odniesieniu do proj. nr 165/2018  

– powiedział, że jeżeli miasto przekazuje majątek, to jako radny chciałby wiedzieć komu  

i jakie ma plany na przyszłość.  

 

Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma – poinformował wszystkich, że od czasu, 

kiedy powziął informację o tym, że wymagany jest inny tytuł zagospodarowania tej 

nieruchomości przez stowarzyszenie, upłynęło jedynie 10 dni. W związku z powyższym 

niewykonalne było, zlecenie wykonania wyceny, jako podstawy do tego, by wpisać ją do 

projektu uchwały i żeby stowarzyszenie nie przekroczyło terminu, w którym mogło ubiegać 

się o otrzymanie środków finansowych. Z tych właśnie powodów, z procedowanym 

projektem nie można było dłużej czekać.  
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Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Karasiński w odniesieniu do proj. nr 165/2018 – uznał, że 

wszelkie wyrażanie niepokoju w tej sprawie jest zbędne.  

 

Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak w odniesieniu do proj. nr 165/2018 – zapytała, 

czy został wydzielony już teren poszczególnych działek z całego terenu poszpitalnego.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko w odniesieniu do proj. nr 165/2018  

– pochwalił idee powstania hospicjum, jako pomysł na stworzenie nowych miejsc pracy oraz 

zapewnienie godnego życia osobom, które z tej instytucji będą korzystać.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – odpowiedział, że około 

miesiąca temu teren szpitala został podzielony na działki geodezyjne i uzyskał pozytywną 

ocenę konserwatora zabytków.  

 

Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak w odniesieniu do proj. nr 165/2018  

– podziękowała za odpowiedź i wytłumaczyła, że pytania Radnego Błachowicza było w tej 

sytuacji zasadne, w żaden sposób niepodszyte złośliwością, czy dokuczliwością. Pani Radna 

pochwaliła pomysł uruchomienia Lazaryckiego Centrum Historyczno-Muzealnego.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 154/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 156/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 157/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 165/2018 – 17 radnych głosowało za, jedna osoba nie brała udziału  

w głosowaniu.  

 

Wystąpienie Ks. Prałata Józefa Bara Prezesa Stowarzyszenia Rycerskie i Szpitalne Bractwo 

Św. Łazarza z Jerozolimy – Ksiądz Prałat podziękował wszystkim za zrozumienie sytuacji  

i podjęcie uchwały.  

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości oraz obciążenia 

nieruchomości służebnością gruntową – proj. nr 164/2018. 

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 
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Opinia komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany.  

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski – poparł pomysł przedłożenia pod obrady 

powyższego projektu uchwały i poprosił Radę o pozytywne jego przegłosowanie. 

 

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

– jednomyślnie. 

 

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

II kwartał 2018 roku. 

 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte do wiadomości.  

 

Ad. 13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I półrocze 

2018 roku. 

 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte do wiadomości.  

 

Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres  

od 4 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. 

 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte do wiadomości.  

 

Ad. 15. Wystąpienia radnych. 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej: 

 

 zaproponował rozważenie możliwości stworzenia bilansu zamknięcia obecnej 

kadencji Rady, uwzględniającego stan miasta po 4 latach, kwestii związanych 

z budżetem miasta, najistotniejszych problemów oraz perspektyw na 

przyszłość.  
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Ad. 16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

1. Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, czy Miasto odpowiedziało na ogłoszenie 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o naborze wniosków na 

dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, w nawiązaniu do planowanego 

trzeciego etapu rozbudowy ulicy Wysockiego? 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji na temat zmian osobowych na stanowisku 

dyrektora w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i powodów dokonania tej 

zmiany. 

 

c) Wniosek o udzielenie informacji na temat posiedzeń Komisji Kultury Rady 

Miejskiej, w związku ze złożeniem mandatu przez jej Przewodniczącego. 

 

2. Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz: 

 

a) Wniosek w imieniu mieszkańców o skierowanie prośby do kierowców autobusów 

miejskich, aby na przystanki autobusowe podjeżdżali jak najbliżej krawężnika, tak 

aby ułatwić osobom starszym oraz ludziom z niepełnosprawnościami wejście  

i wyjście do autobusu.  

 

b) Wniosek o rozważenie możliwości wykonania aktywnego przejścia dla pieszych, 

bądź wprowadzenie innego ułatwienia, pomiędzy wiaduktem, a kościołem na  

ul. Zana (chodzi o przejście znajdujące się na wysokości kamienicy – Zana 3). 

Mieszkańcy, a szczególnie dzieci mają w tym miejscu duży problem, aby 

bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy.  
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3. Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, czy prezesi spółek miejskich otrzymali odprawy, 

wypłaty za urlop, w związku ze zmianą przepisów w zakresie umów o pracę na 

kontrakty menedżerskie? 

 

b) Wniosek o udzielenie informacji, jaki koszt poniesiono w związku z  wymianą 

instalacji CO w nowej siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 12 oraz czy podobna 

inwestycja (remont lub wymiana) była realizowana w okresie ostatnich 5 lat – jeśli 

tak, to przez jaką firmę?  

 

c) Wniosek o udzielenie informacji, czy zostanie przedstawiony projekt planu 

zagospodarowania terenu, na którym obecnie jeszcze znajduje się budynek 

Przedszkola Nr 12 (nr dz.:  675/2, 674/2, 676/1, 678, 677/2), o łącznej pow. 46 

arów oraz jaka jest rzeczywista wartość tych działek na obecnym rynku wyceny?   

 

d) Wniosek o udzielenie informacji, czy w tym roku zostanie zabezpieczona kwota 

200 tys. zł na rozbiórkę budynku, który pozostanie po przeniesieniu siedziby 

Przedszkola Nr 12?  

 

4. Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, czy zakończone zostało malowanie znaków 

poziomych i pasów – ronda są niewymalowane i jazda na nich jest niebezpieczna. 

 

5. Radna Rady Miejskiej Pani Małgorzata Gazdowicz: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, czy mur, przylegający do szkoły zawodowej, 

przy CKZiU Nr 1, naprzeciw kamienicy przy ul. Dworskiego 95a, zostanie 

rozebrany, bądź remontowany, ponieważ już drugi rok mur podparty jest 

rusztowaniem z drewna i cały czas wisi tabliczka informacyjna: „Uwaga – roboty 

rozbiórkowe”. Zagraża to nie tylko bezpieczeństwu, ale i znacznie utrudnia dojazd.  
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6. Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej: 

 

a) Wniosek o udzielenie informacji, jak dotychczas (według stanu na dzień  

13 września 2018 r.) rozdysponowano kwotę 200 tys. zł, które zaplanowane 

zostały na obchody, związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę 

Niepodległości?  

 

b) Wniosek, w imieniu mieszkańców ul. Pasteura i Grochowskiej, o zajęcie się 

tematem wyraźnie uciążliwego odoru, wydobywającego się z terenu wysypiska 

śmieci.  

 

c) Wniosek o udzielenie informacji w zakresie wydatkowania środków w ramach 

zielonych garnizonów – w jaki sposób zostały wydane oraz na co?  

 

Ad. 17. Zakończenie obrad.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zamknął LXI sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 14:37. 

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 

 


