
1 

 

KRM.0002.15.2018 

 

 

 

Protokół Nr LXIII/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu  

odbytej w dniu 15 października 2018 roku 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 13:10. 

Obecni wg załączonej listy obecności.  

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 13.09.2018 r., 27.09.2018 r. 

3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi  

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdy – proj. nr 172/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział Gminy 

Miejskiej Przemyśl do konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. 

Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – proj. nr 173/2018. 

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

nr 178/2018; proj. nr 179/2018; proj. nr 180/2018; proj. nr 181/2018; proj.  

nr 182/2018; proj. nr 183/2018; proj. nr 184/2018; proj. nr 185/2018. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2018 roku – proj.  

nr 168/2018. 
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8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 180/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu  

z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła  

w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium 

sprawności energetycznej i ekologicznej – proj. nr 169/2018. 

9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za III kwartał. 

10. Wystąpienia radnych. 

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

12. Uroczyste zakończenie obrad.  

 

 

Realizacja porządku posiedzenia: 

 

Przed otwarciem sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk 

przypomniał o zbliżającej się 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i celem 

uczczenia pamięci tego wydarzenia poprosił wszystkich o wysłuchanie i wspólne odśpiewanie 

Pieśni Legionów – „My Pierwsza Brygada”. 

 

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 uzupełnienie porządku obrad, 

poprzez: 

 

 wprowadzenie w punkcie 6. projektów uchwał nr: 186/2018, 187/2018 oraz 

188/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok; 

 wprowadzenie w punkcie 6a. projektu uchwały nr 189/2018 w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie 

podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie 

na 2018 r.  
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Głosowanie nad zmianą porządku obrad zaproponowaną przez Prezydenta Miasta 

Przemyśla Pana Roberta Chomę: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk odczytał list skierowany do Niego 

od Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego oraz od Pani Wicewojewody 

Podkarpackiego Pani Lucyny Podhalicz. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 13.09.2018 r., 27.09.2018 r. 

 

Głosowanie nad przyjęciem ww. protokołów: 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący 

– jednomyślnie.  

 

Ad. 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

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

 

a) Korzystając z okazji jaką jest zakończenie kadencji Rady Miejskiej  

w Przemyśl, podziękował wszystkim osobom, które dotąd szczególnie 

angażowały się w pomoc przy corocznie organizowanej akcji pomocowej dla 

Polaków w Mościskach – Marszałkowi Sejmu RP Panu Markowi 

Kuchcińskiemu oraz Prezydentom Miasta Przemyśla, Posłom na Sejm RP 

Panu Wojciechowi Bakunowi, Panu Andrzejowi Matusiewiczowi oraz 

Radnym Rady Miejskiej Panu Eugeniuszowi Strzałkowskiemu i Panu 

Stanisławowi Surmie. 

 

b) Pan Przewodniczący złożył także podziękowania Prezydentowi Miasta 

Przemyśla Panu Robertowi Chomie  za realizację wniosków przez Niego 

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

 

a) Odniósł się do odpowiedzi jakie otrzymał na wnioski złożone podczas ostatniej 

sesji Rady Miejskiej.  

 

b) Zaapelował do wszystkich Radnych, aby byli bliżej mieszkańców.  

 

 

 Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Bogumiła Walicka-Lechowicz: 

 

W imieniu całej Rady Seniorów złożyła serdeczne podziękowania za wsparcie, 

współpracę, utrzymywanie prawidłowych relacji oraz dowody publicznego uznania dla 

pracy Rady. Podsumowała działalność Rady, jako pierwszej na Podkarpaciu. Podkreśliła, 

że wykonywana przez członków praca jest pracą społeczną. Szczególne podziękowania 

skierowała do Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Pana Roberta 

Gawlika. Poinformowała także o udziale Rady w licznych konkursach oraz kongresach 

(m.in. w Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów w Warszawie, Forum Organizacji 

Pozarządowych).  Pani Przewodnicząca przypomniała, że dyżury odbywają się w każdy 

pierwszy piątek miesiąca, wskazując, że wszelkie informacje znajdują się na stronie 

internetowej miasta, gdzie Rada Seniorów ma swoją zakładkę. Dodatkowo 

Przewodnicząca złożyła szczególne wyrazy wdzięczności dla Pani Anny Hayder i Pani 

Elżbiety Grodeckiej za wysokie zaangażowanie w działalność Rady. Podziękowała także 

Przewodniczącym Zarządów Osiedli, całej redakcji „Życia Podkarpackiego”, a także 

Redaktorowi Naczelnemu „Naszego Przemyśla” Panu Krzysztofowi Filowi. Pani 

Przewodnicząca życzyła wszystkim pomyślności, sukcesów oraz satysfakcji z pracy 

zawodowej, społecznej i w życiu osobistym.  

 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 „Kmiecie” Pan Marcin Kowalski: 

 

Złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do poprawy 

warunków panujących na osiedlu i jego ogólnego rozwoju, wyrażając nadzieję na dalszą 

współpracę ponad podziałami w przyszłości. Swoje wyrazy wdzięczności skierował 

przede wszystkim do Prezydentów Miasta Przemyśla oraz Radnych Rady Miejskiej Pana 

Roberta Bala, Pana Tomasza Kuźmieka, Pana Daniela Dryniaka, Pana Ryszarda Kuleja, 
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Pana Janusza Zapotockiego, Pana Macieja Kamińskiego, Pana Dariusza Iwaneczki, Pana 

Adama Łozińskiego, Pana Tomasza Schabowskiego, Pana Wojciecha Błachowicza, Pani 

Ewy Sawickiej, Pana Wiesława Morawskiego oraz Pani Wicewojewody Lucyny 

Podhalicz.  

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu  

z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów  

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdy – proj.  

nr 172/2018. 

 

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: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział Gminy 

Miejskiej Przemyśl do konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. 

Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – proj. nr 173/2018. 

 

Projekty uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

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

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – zapytał, czy rozbudowa monitoringu w mieście 

będzie miała realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.  

 

Głosowanie nad podjęciem uchwał: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj.  

nr 178/2018; proj. nr 179/2018; proj. nr 180/2018; proj. nr 181/2018; proj.  
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nr 182/2018; proj. nr 183/2018; proj. nr 184/2018; proj. nr 185/2018 + proj. nr 186/2018; 

proj. nr 187/2018 oraz proj. nr 188/2018. 

 

Projekty uzasadniła: Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka. 

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

Komisja Edukacji – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja Gospodarki 

Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej w odniesieniu do proj. nr 182/2018 – poruszając 

kwestię pokrywania strat w spółce MZK, zastanawiał się, czy zostało zrobione wszystko, aby 

te straty ograniczyć, bądź czy wdrożono działania, które zniwelowałyby je całkowicie. 

Przypomniał, ze Komisja Gospodarki Miejskiej próbowała się zająć tym tematem  

– bezskutecznie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk – ad vocem – poinformował, że 

pokłosiem wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej w siedzibie spółki MZK 

było spotkanie Przewodniczącego Rady z Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej 

oraz Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, w tym również z Radnym Kulejem, 

podczas którego to spotkania ustalono, że dwóch Przewodniczących ww. Komisji wraz  

z Radnym Kulejem będą dalszy rozwój spraw w spółce monitorować, zauważając, że w tej 

sprawie nic nie zostało zrobione.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Wojciech Błachowicz w odniesieniu do proj. nr 184/2018   

– zauważył, wyrażając niezadowolenie, że podjęcie powyższego projektu uchwały stanowi 

zobowiązanie dla Rady Miejskiej przyszłej kadencji, jednocześnie rozumiejąc, że „miasto 

musi funkcjonować w okresie przejścia z samorządu na samorząd”.  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej w odniesieniu do proj. nr 185/2018 – wyraził 

zaskoczenie powyższym tematem, zauważając, że nikt nie wiedział, że prace tego typu są 

planowane (choć z pewnością konieczne dla dalszego funkcjonowania stoku w sezonie 

zimowym), biorąc pod uwagę w szczególności ich koszt.  
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Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 178/2018 – 20 radnych głosowało za, wszyscy 

głosujący – jednomyślnie; proj. nr 179/2018 – 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 180/2018 – 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 181/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 182/2018 – 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 183/2018 – 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 184/2018 – 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 185/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 186/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 187/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie; proj. nr 188/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie. 

 

Ad. 6a. Podjęcie uchwały 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 189/2018.  

 

Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

Opinia komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

Dyskusja:  

 

Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – powiedział, że jest to rzecz, którą powinna się 

zająć przyszła Rada. Podkreślił, że widzi duże niebezpieczeństwo w zakresie konfliktów, 

które powyższe zadanie może wywoływać. Zastanawiał się, czy będą odpowiednie źródła  

i możliwości sfinansowania tej inwestycji. 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały: 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2018 roku – proj.  

nr 168/2018. 
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Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder. 

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

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. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 180/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu  

z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła  

w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium 

sprawności energetycznej i ekologicznej – proj. nr 169/2018. 

 

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: 16 radnych głosowało za, wszyscy głosujący  

– jednomyślnie.  

 

Ad. 9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za III kwartał. 

 

Sprawozdanie zostało przez Radnych przyjęte do wiadomości.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk, z powodu konieczności 

opuszczenia sesji Rady Miejskiej przez Sekretarza Miasta Pana Dariusza Łapę – złożył mu 

serdeczne podziękowania za pracę w ciągu całej VII kadencji Rady, po czym ogłosił 1 godz. 

15 min. przerwy.  

Wznowienie obrad o godz. 16:11. 
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Ad. 10. Wystąpienia radnych. 

 

 Radny Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński: 

 

Przypomniał postać Św. Kingi – patronki samorządowców, zachęcając wszystkich do 

zgłębienia wiedzy na temat tej Świętej.  

Pan Radny podziękował wszystkim za współpracę.  

 

Ad. 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

1. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki: 

 

a) Wniosek o utworzenie przystanku autobusowego na żądanie – na trasie autobusu 

linii 28, od ul. Przemysława w kierunku Zielonki – na wysokości ul. Krakusa, 

gdzie znajduje się leśna ścieżka, która stanowi skrót pieszy dla mieszkańców 

pobliskich domów. 

 

2. Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski: 

 

a) Wniosek o naprawę tablic informacyjnych na osiedlu Opalińskiego, które zostały 

zniszczone przy okazji kampanii wyborczej, gdzie kandydaci do Rady Miejskiej 

wieszali swoje plakaty wyborcze.  

 

b) Wniosek o dokonanie przeglądu stanu zadrzewienia (drzewa, krzewy, żywopłoty) 

na osiedlu Opalińskiego, a w szczególności na ul. Paderewskiego oraz na  

ul. Pułaskiego. 

 

Ad. 12. Uroczyste zakończenie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk z okazji zakończenia VII kadencji 

Rady Miejskiej w Przemyślu złożył Radnym, Prezydentom oraz Pani Skarbnik  

– serdeczne podziękowania za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w pracę na rzecz 

naszego miasta w mijającej kadencji 2014 – 2018. Pogratulował wszystkim za podejmowane 
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dotychczasowe działania, życząc wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów, zarówno  

w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. 

Głos zabrał Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma składając podziękowania  

w  swoim imieniu – zarówno Radnym, jak i współpracownikom.  

W dalszej części Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk wręczył kolejno 

wszystkim radnym okolicznościowe grawertony. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 

Zaleszczyk zamknął LXIII sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.  

Zakończenie obrad o godzinie: 17:06. 

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 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Przemyślu 

 

Ewa Sawicka 

 

 

 

 


