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KRM.0002.14.2018 

 

 

Protokół Nr LXII/2018 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu  

odbytej w dniu 27 września 2018 roku 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 17:02. 

Obecni wg załączonej listy obecności.  

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Przemyśla – proj. nr 170/2018. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Moje miejsce 

pracy” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 RPO WP 

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie  

nr 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe  

– proj. nr 171/2018. 

4. Zakończenie obrad. 

 

 

Realizacja porządku posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk otwiera obrady i stwierdza ich 

prawomocność – 15 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 autopoprawki do projektu uchwały nr: 170/2018 w sprawie Statutu 

Miasta Przemyśla; 

 wprowadzenie w punkcie 3a. projektu uchwały nr: 174/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła 

ciepła (kotły na ekogroszek)” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  

2014 – 2020; 
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 wprowadzenie w punkcie 3b. projektu uchwały nr: 175/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła 

ciepła” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad zaproponowaną przez Zastępcę Prezydenta 

Miasta Przemyśla Pana Grzegorza Haydera: 14 radnych głosowało za, 1 głos 

wstrzymujący. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Przemyśla – proj. nr 170/2018  

+ AUTOPOPRAWKA.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.  

Opinia komisji: Komisja Statutowa –  projekt nie został pozytywnie zaopiniowany.  

Dyskusja:  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – powołując się na przepisy 

ustawy o samorządzie gminnym, przypomniał wszystkim radnym, że uchwalenie statutu 

należy do wyłącznej kompetencji Rady. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Statutowej, 

jej członkowie, mając świadomość tego, że ustawa wymusza naniesienie pewnych zmian, 

podjęli decyzję o ich dopisaniu do istniejącego już statutu. Wyraził swoją dezaprobatę dla 

przedłożonego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Wiesław Morawski – powiedział, że rzeczywiście  

w pierwszej wersji członkowie Komisji Statutowej uznali, że łatwiej będzie usprawnić statut 

obecnie istniejący, wprowadzając pewne zmiany i z taką sugestią Komisja zwróciła się do 

Prezydenta. Pan Przewodniczący przypomniał, że zwrócił się do wszystkich radnych z prośbą 

o zapoznanie się z przedstawionym pierwotnie tekstem statutu i wniesienie swoich sugestii, 

jednak w tej sprawie nie wpłynęła żadna informacja zwrotna. Pan Radny powiedział, że 

kompetencją Rady nie jest pisanie statutu, tylko jego uchwalenia, a w tym przypadku służby 

Pana Prezydenta wyręczyły Radę z trudu, jakim jest przygotowanie dokumentu bardzo 

trudnego prawnie do skonstruowania.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – zwrócił się z pytaniami, dotyczącymi 

konkretnych paragrafów statutu, prosząc o wyjaśniania.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – po części zgodził się  

z uwagami i argumentami przedstawionymi przez Przewodniczącego Komisji Statutowej, 

przedstawiając jednocześnie poprawki do poszczególnych paragrafów.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk – odniósł się do poprawek 

wniesionych przez swojego przedmówcę.  
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Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – odniósł się do toczącej się dyskusji, wyrażając 

swoje niezadowolenie z przedłożonego pod obrady projektu uchwały. Poinformował, że 

podczas głosowania wstrzyma się od głosu, bądź nie weźmie w nim udziału.  

 

Radna Rady Miejskiej Pani Małgorzata Gazdowicz – powiedziała, że zarówno Komisja 

Statutowa, jak i wszyscy radni, od ponad pół roku mieli świadomość tego, że statut trzeba 

będzie zmienić i już wtedy padł pomysł, by zrobić to w sposób generalny. Pani Radna 

powiedziała, że dopiero na drugim posiedzeniu, ponieważ do projektu nowego statutu 

przepisane zostały przepisy z ustawy i objętościowo był spory – padła propozycja, by zrobić 

poprawki do obecnie obowiązującej wersji. Radna przypomniała wszystkim radnym, że są 

obowiązani znać przepisy nowej, obowiązującej już ustawy. Odnosząc się do poprawek 

wniesionych przez Wiceprzewodniczącego Zapotockiego, powiedziała, że można było je 

wnieść wcześniej, przed sesją, a także spotkać się z prawnikiem, z Prezydentem, bądź z jego 

pracownikami i porozmawiać, wyjaśnić wszelkie wątpliwości.  

 

Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka – wyraziła negatywną opinię w sprawie 

wprowadzania zupełnie nowej treści statutu, popierając pomysł, że do obecnie 

obowiązującego powinny być wniesione jedynie poprawki.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – odniósł się do wszystkich 

wypowiedzi radnych, prosząc o dodatkowe wyjaśnienia również radcę prawnego Pana Artura 

Bielca oraz Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli Panią 

Iwonę Skrzypek. Pan Prezydent przedstawił treść poprawek do procedowanego projektu 

statutu.  

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie  

w zakresie, którego miał wątpliwości, dotyczącego konkretnego paragrafu  omawianego 

projektu uchwały.  

 

Radca prawny Pan Artur Bielec – wyjaśnił wątpliwości Radnego Kulawika.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – również odniósł się do 

wątpliwości Radnego Kulawika. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – odniósł się do wypowiedzi 

Pana Prezydenta.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik – przedstawił wniosek formalny.  

 

W chwili, kiedy Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk zarządził 

głosowanie nad wnioskiem formalnym, Państwo Radni: Janusz Zapotocki, Tomasz Kulawik, 

Ryszard Kulej, Ewa Sawicka i Aleksandra Cikuj – opuścili salę obrad, zrywając kworum.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk ogłosił 10-minutową przerwę. 

Wznowienie obrad o godz. 19:12.  
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Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – celem osiągnięcia 

kompromisu, zaproponował wprowadzenie dodatkowej autopoprawki do projektu statutu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – wniósł poprawki do treści 

projektu uchwały.  

 

Radca prawny Pan Artur Bielec – poinformował, że treść zaproponowanej przez Pana 

Zapotockiego poprawki jest dopuszczalna.  

 

Głosowanie nad treścią poprawki wniesionej przez Wiceprzewodniczącego 

Zapotockiego: 14 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z poprawką i autopoprawkami: 11 radnych 

głosowało za, 3 głosy wstrzymujące.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Moje miejsce 

pracy” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 RPO WP na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie nr 7.1 Poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe – proj. nr 171/2018. 

 

Projekty 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: 13 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

 

Ad. 3a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  

pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” 

ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – proj. nr 174/2018. 

 

Projekty 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: 13 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

 

Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: 

„Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” ubiegającego się o dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020 – proj. nr 175/2018. 



5 

 

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. 

 

 

Ad. 4. Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zamknął LXII sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 19:11. 

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 

 

 

 

 


