
Załącznik nr 1 

Protokół nr II/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu  

 

Wystąpienie Klubu Radnych „Regia Civitas” w dniu 4 grudnia 2018 r.  

Panie Prezydencie, 

Pani Przewodnicząca, 

Wysoka Rado, 

Klub Radnych „Regia Civitas” jest klubem mniejszościowym. Reprezentuje mieszkańców,  

a choć w jednym z okręgów nie uzyskaliśmy mandatu, pamięta słowa ślubowania:  chcemy 

sprawować mandaty godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców. Mieszkańców naszego miasta a nie okręgu, ulicy, osiedla czy naszych wyborców.  

Większość w radzie zdecydowała się wziąć pełną odpowiedzialność za działalność i rozwój 

miasta. Nie oznacza to, że będąc 4 osobowym klubem będziemy biernie się przyglądać 

propozycjom Pana Prezydenta i większości czyli „koalicji”. Przykro jedynie, że składane po 

wygraniu w II turze, zapewnienia Pana, Panie Prezydencie o chęci rozmowy ze wszystkimi 

radnymi okazały się one czczą obietnicą. Podobnie jak zawisła w próżni propozycja kierowana 

przez nasz klub za pośrednictwem jego przewodniczącego radnego Grzegorza Haydera do Pani 

Przewodniczącej, po jej jednomyślnym wyborze, o zorganizowanie spotkania przedstawicieli 

wszystkich klubów w sprawie organizacji pracy w Radzie. i spotkanie nie zostało 

zorganizowane.  

Idąc do wyborów zaproponowaliśmy mieszkańcom Przemyślane działania, tak poprzez 

inicjatywy ogólno miejskie jak i te adresowane dla poszczególnych jego części. Będziemy się 

bardzo starali aby działania te były, w miarę możliwości, realizowane. Co Oczywiście nie 

oznacza, że nie będziemy popierać innych inicjatyw, które ocenimy jako dobrze służące miastu. 

Liczymy też, że będziecie Państwo kontynuować rozpoczęte w poprzedniej kadencji działania 

prorozwojowe w tym przede wszystkim projekt dot. budowy kompleksu basenów przy  

ul. Sanockiej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Do najważniejszych działań na najbliższe 5 lat zaliczamy: 

W zakresie poprawy jakości życia 

-    poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej, np. poprzez stworzenie „zielonej strefy” 

na Placu Rybim wraz z budową parkingu podziemnego, 

-    dokończenie rewitalizacji Rynku,  

-    rozwijanie sieci ciepłowniczej i pozyskiwanie środków zewnętrznych na wymianę źródeł 

ciepła i termomodernizację budynków,  

-    rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, 

-    wspieranie inicjatyw poszerzających opiekę żłobkową, 



-    zwiększenie dostępu do usług wspierających osoby niepełnosprawne, starsze, wykluczone 

społecznie oraz będące w potrzebie, 

-    zwiększanie nasadzeń drzew, 

-    stworzenie systemu „Miejskiego roweru elektrycznego” jako uzupełnienie komunikacji 

miejskiej, 

-    rozbudowa infrastruktury zachęcającej do segregacji odpadów komunalnych,  

-    podjęcie działań w celu poszerzenia granic miasta 

W zakresie bezpieczeństwa 

-    modernizacja systemu komunikacji publicznej wraz z możliwością stworzenia centrum 

przesiadkowego przy ulicy Jagiellońskiej 

-    przygotowanie wieloletnich programów remontu dróg osiedlowych i ich oświetlenia oraz 

chodników. 

-    rozbudowa centrum monitoringu miejskiego, 

-    wspieranie działań zmierzających do budowy północno — zachodniej obwodnicy z mostem 

poza granicami miasta,  

-    modernizacja systemu zarządzania ruchem, 

-    budowa „aktywnych” przejść dla pieszych,  

 

W zakresie kultury 

-    wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych promujących wielokulturowe dziedzictwo 

Miasta, 

-    wspieranie działalności miejskich instytucji kultury, 

-    „Książka na ulicy” stworzenie miejsc, w których będzie można książkę pożyczyć, poczytać 

lub zabrać do domu i zwrócić w inne miejsce, 

-    mobilne kino letnie, 

-    kontynuacja Przemyskiej Sceny Letniej i Święta Ulic,  

Gospodarka i turystyka 

-    wspieranie lokalnego rzemiosła i rękodzieła, 

-    rozbudowa i rewitalizacja podziemnej trasy turystycznej, 

-    stworzenie warunków dla budowy hotelu o wysokim standardzie, 

-    utrzymanie ulg podatkowych wspierających inwestycje lokowane w mieście, 

-    wspieranie działań zmierzających do budowy Centrum Obsługi Klientów Urzędu Celnego, 

-    efektywne wykorzystanie posiadanej substancji lokalowej, przystosowanie budynków do 

nowych celów, zarówno mieszkaniowych jak i gospodarczych. 

 

Sport 

-    opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju sportu, 



-    organizacja bezpiecznych stref na osiedlach: plac zabaw, siłownia np. poprzez program OSA 

— Otwarte Strefy Aktywności, 

-    kontynuacja festiwalu Biketown, 

-    budowa nowych ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą, 

-    dalsze wspieranie organizatorów imprez sportowych. 

 

Mimo, że jesteśmy w mniejszości w Radzie – będziemy współpracować na rzecz naszego 

Wolnego Królewskiego Miasta Przemyśla i jego wspaniałych Mieszkańców. Mamy nadzieję, że 

wspólnie będziemy podejmować rozważne i mądre decyzje, że najbliższe 5 lat będzie czasem 

rozwoju naszego miasta i czasem efektywnego wydawania środków unijnych. 

Nowo wybranemu Panu Prezydentowi życzymy spełnienia obietnic wyborczych, życzymy Panu 

życzliwości i wsparcia ludzi, a w najbliższym otoczeniu mądrych doradców, takich dla których 

nadrzędnym interesem będzie dobro i rozwój miasta, a nie partykularne czy partyjne interesy. 

Życzymy Panu siły, wytrwałości, dyplomacji, dobrej i owocnej współpracy z rządem RP, 

Sejmikiem Woj. Podkarpackiego, bo wiemy jak przy trudnym budżecie pozyskanie każdej 

złotówki z zewnątrz jest ogromnie ważne. 

Kończąc, apeluję o dialog i wspólne rozsądne działania. Panią Przewodniczącą proszę  

o dołączenie treści tego wystąpienia do protokołu z dzisiejszej sesji. 


