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Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Przemyśla 

 

Po raz pierwszy mam przyjemność przedstawić Państwu Raport o Stanie Gminy. 

Konieczność jego opracowania wynika z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Jego opracowanie 

wynika więc z przepisów prawa, jestem jednak przekonany, że jest on niezwykle istotnym 

dokumentem dla każdego z mieszkańców Przemyśla. Znajdą tu Państwo najważniejsze, 

a przede wszystkim obiektywne informacje, które opisują potencjał naszego miasta, 

zarówno ten czysto finansowy, jak i wynikający z zasobów naturalnych, gospodarczych 

i ludzkich. Podzieliliśmy raport na osiem rozdziałów odnoszących się do każdej 

dziedziny życia społecznego, opracowanych i realizowanych dokumentów 

planistycznych wyznaczających kierunki rozwoju w tych dziedzinach, a także 

zawarliśmy w nim informacje o zewnętrznych formach współpracy i partnerach 

wspierających działania samorządu Przemyśla.  

 Wierzę, że Raport o Stanie Gminy będzie nie tylko zbiorem statystycznych danych, 

suchym opisem stanu faktycznego i miejsca, w którym się znajdujemy jako społeczność. 

To przede wszystkim miarodajne informacje, które każdy z nas może wykorzystać nie 

dla samej wiedzy, ale dla rozwinięcia własnej aktywności, realizacji pomysłów, 

pobudzenia lokalnych osiedlowych, czy nawet sąsiedzkich grup mieszkańców.  

Liczę także na to, że lektura Raportu pobudzi naszą dyskusję dotyczącą tego, jakie 

są nasze – mieszkańców - oczekiwania i potrzeby. Ich realizacja pozwoli nam zmieniać 

Przemyśl tak, aby nasze miasto stawało się jak najlepszych miejscem do życia 

i osiągania celów, które każdy z nas stawia przed sobą codziennie. 
 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Raportu o Stanie Gminy. 

Bez Waszej wiedzy i umiejętności nie byłoby możliwe przygotowanie wiarygodnego 

dokumentu, który pomoże nam wspólnie wyznaczać kierunki rozwoju Przemyśla. 

 

 

Prezydent Miasta 

 

Wojciech Bakun 

 

 

 



ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 
 

1.1  WPROWADZENIE 

 

Miasto Przemyśl położone jest we wschodniej części woj. podkarpackiego, w odległości 

ok. 78 km na południowy wschód do Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy państwowej 

z Ukrainą i u wrót Bieszczadów. Jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, jest też stolicą 

i siedzibą władz powiatu ziemskiego (jego jedynym miastem), w skład którego wchodzi 10 

Gmin: Bircza, Fredropol, Dubiecko, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno 

i Żurawica. 

Miasto Przemyśl graniczy od wschodu i zachodu z Gminą Przemyśl, od południowego 

zachodu z Gminą Krasiczyn, od północy z Gminą Żurawica i od północnego wschodu z Gminą 

Medyka.  

Przemyśl – obecnie subregionalny ośrodek rozwoju, należy do miast, które swoją historię 

i rozwój zawdzięczają położeniu geograficznemu. Decyduje to o wiodących funkcjach 

Przemyśla: jako centrum handlowego, ważnego węzła komunikacyjnego i ośrodka kulturalno–

naukowego i turystycznego o znacznym nasyceniu obiektami i zespołami zabytkowymi. 

Znacząca jest również rola Przemyśla jako ośrodka rozwoju szkolnictwa wyższego, 

różnorodnego szkolnictwa średniego oraz ochrony zdrowia. W perspektywie, miasto może się 

stać jednym z ważniejszych ośrodków o znaczeniu międzynarodowym dla obsługi polsko-

ukraińskiego obszaru transgranicznego, tym bardziej, że w latach 2019-2023 planowana jest 

realizacja inwestycji tj. budowa przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. 

 

Tabela 1. Podział terytorialny - GUS - 2018 r. 

Wyszczególnienie Przemyśl 

Powierzchnia ogółem w ha 4 617 

Powierzchnia ogółem w km2 46 

Miejscowości ogółem łącznie z miastami 1 

 

1.2  DEMOGRAFIA 

 

Wg danych GUS na dzień 30.06.2018 r. Przemyśl liczył 61.509 mieszkańców, w tym 

28.895 mężczyzn – ok. 46,97 % i 32.614 kobiet – ok. 53,02 %. Wskaźnik feminizacji (liczba 

kobiet na 100 mężczyzn) wynosi 113, zaś wskaźnik gęstości zaludnienia dla miasta wynosi 

1 332 osób/km2. 

 

 
Tabela 2. Stan ludności i ludność w ekonomicznych przedziałach wiekowych – GUS* 

Rok 2017 30.06.2018 2018 

Stan ludności 

Ogółem 61 808 61 509 b.d. 

mężczyźni 29 040 28 895 b.d. 

kobiety 32 768 32 614 b.d. 
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Ludność w ekonomicznych przedziałach wiekowych 

W wieku przedprodukcyjnym 

Ogółem 9 959 b.d. b.d. 

mężczyźni 5 141 b.d. b.d. 

kobiety 4 818 b.d. b.d. 

W wieku produkcyjnym 

Ogółem 37 350 b.d. b.d. 

mężczyźni 19 479 b.d. b.d. 

kobiety 17 871 b.d. b.d. 

W wieku poprodukcyjnym 

Ogółem 14 499 b.d. b.d. 

mężczyźni 4 420 b.d. b.d. 

kobiety 10 079 b.d. b.d. 

*GUS (na koniec 2018 r. dane niedostępne) 

 

Z powyższych danych wynika, że największy odsetek ludności miasta jest w wieku 

produkcyjnym. 

 
Tabela 3. Ruch naturalny i migracje – GUS* 

Rok Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Napływ Odpływ Saldo migracji 

2017 598 683 -85 394 678 -284 

30.06.2018 268 398 -130 164 331 -167 

2018 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

*GUS (na koniec 2018 r. dane niedostępne) 

 

Tabela 4. Liczba zawartych małżeństw, przyrost naturalny, urodzenia żywe i zgony – GUS* 

Rok 2017 30.06.2018 2018 

Liczba zawartych małżeństw 300 90 b.d. 

Przyrost naturalny 

ogółem - 85 -130 b.d. 

chłopcy 5 b.d. b.d. 

dziewczęta - 90 b.d. b.d. 

Urodzenia żywe 

ogółem 598 268 b.d. 

chłopcy 336 b.d. b.d. 

dziewczęta 262 b.d. b.d. 

Zgony niemowląt 

ogółem - 1 b.d. 

chłopcy - b.d. b.d. 

dziewczęta - b.d. b.d. 

Zgony  

ogółem 683 398 b.d. 

mężczyźni 331 b.d. b.d. 

kobiety 352 b.d. b.d. 

*GUS (na koniec 2018 r. dane niedostępne) 



Rozdział I. Ogólna charakterystyka miasta 

6 

 

 

 

Tabela 5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych – GUS* 

 2017 30.06.2018 2018 

Saldo migracji wewnętrznych 

Ogółem -284 -167 b.d. 

mężczyźni - 138 b.d. b.d. 

kobiety - 146 b.d. b.d. 

Saldo migracji zagranicznych 

Ogółem 21 b.d. b.d. 

mężczyźni 1 b.d. b.d. 

kobiety 20 b.d. b.d. 

*GUS (na koniec 2018 r. dane niedostępne) 

 

 

Tabela 6. Napływ i odpływ ludności – GUS* 

 2017 30.06.2018 2018 

Napływ ludności ogółem 

Ogółem 430 b.d. b.d. 

z miast 114 b.d. b.d. 

ze wsi 280 b.d. b.d. 

z zagranicy 36 b.d. b.d. 

Odpływ ludności ogółem 

Ogółem 693 b.d. b.d. 

do miast 296 b.d. b.d. 

na wieś 382 b.d. b.d. 

za granicę 15 b.d. b.d. 

*GUS (na koniec 2018 r. dane niedostępne) 

 

W Przemyślu zaobserwowano tendencję do przenoszenia się ludności miejskiej na tereny 

mniej zaludnione i atrakcyjne krajobrazowo oraz poza granice miasta.  

 

 

 



ROZDZIAŁ II. INFORMACJE FINANSOWE 
 

2.1  WYKONANIE BUDŻETU MIASTA 

 

Podstawowe dane charakteryzujące realizację budżetu miasta za 2018 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 7. Realizacja budżetu miasta za 2018 r. 

treść plan wykonanie % wykonania 

DOCHODY 410 932 273,98 401 722 533,77 98% 

dochody bieżące 372 017 128,97 370 803 108,54 100% 

dochody majątkowe 38 915 145,01 30 919 425,23 79% 

WYDATKI 400 654 457,98 389 694 285,65 97% 

wydatki bieżące 357 434 540,97 350 564 938,20 98% 

wydatki majątkowe 43 219 917,01 39 129 347,45 91% 

        

DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI 

BIEŻĄCE 14 582 588,00 20 238 170,34 139% 

        

DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+) 10 277 816,00 12 028 248,12 117% 

        

PRZYCHODY 1 293 000,00 1 373 122,08 106% 

§ 950 Wolne środki o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne 

środki wynikające z bilansu za rok 

poprzedni) 1 293 000,00 1 373 122,08 106% 

        

ROZCHODY 11 570 816,00 11 570 816,00 100% 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów           11 570 816,00 11 570 816,00 100% 

        

NALEŻNOŚCI x 25 185 806,46 x 

należności wymagalne x 23 225 769,69 x 

pozostałe należności x 1 960 036,77 x 

        

ZADŁUŻENIE x 152 958 919,39 x 

kredyty, pożyczki, obligacje x 152 737 782,00 x 

zobowiązania wymagalne x 221 137,39 x 
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Planowane dochody wykonano w wysokości 401.722.533,77 zł, tj. w 98%. 

  

Źródłami dochodów miasta Przemyśla, były: 

1) dochody własne w wysokości 147.590.746,53 zł, stanowiące 37% dochodów ogółem,  

2) subwencja ogólna w wysokości 118.886.334,00 zł, stanowiąca 30% dochodów ogółem,  

3) dotacje w wysokości 109.207.124,95 zł, stanowiące 27% dochodów ogółem, oraz 

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 26.038.328,29 zł, stanowiące 

6% dochodów ogółem. 

 

W ramach dochodów własnych zrealizowano dochody z tytułu: 

1) podatków i opłat w wysokości 61.402.246,94 zł,  

2) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 

63.830.651,40 zł, 

3) dochodów z majątku w wysokości 6.110.532,30 zł,  

4) pozostałych dochodów w wysokości 16.247.315,89 zł. 

 

Planowane wydatki wykonano w wysokości 389.694.285,65 zł, tj. w 97%. 

Wydatki bieżące wyniosły 350.564.938,20 zł, co stanowi 90% wydatków ogółem, 

natomiast wydatki majątkowe 39.129.347,45 zł, co stanowi 10% wydatków ogółem. 

Rok budżetowy zamkną się nadwyżką budżetową w wysokości 12.028.248,12 zł. 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 

wyniosło 152.737.782,00 zł. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2029 r. 

W 2018 r. nie zaciągnięto nowych kredytów, pożyczek oraz nie wyemitowano obligacji, 

natomiast przychody w wysokości 1.373.122,08 zł stanowiły wolne środki o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

Przy realizacji budżetu zostały zachowane wskaźniki wynikające z art. 242 ustawy 

o finansach publicznych, tj.: na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były 

wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 

i wolne środki.  

 

2.2  WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
/MAJĄTKOWYCH 

 

2.2.1 Dział 600 Transport i Łączność 

 

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl 

Plan wydatków:    23.061.291,00 zł. 

Nakłady finansowe na  zadanie  23.015.388,33 zł, w tym: 

 wydatki:   23.015.388,33 zł 

 zobowiązania                  0,00 zł  
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Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 15.353.871,76 zł (w tym 

refundacja za 2017 r. – 97.224,35 zł), tj. dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.05.04.00.-18-0003/16-00 z dnia 12.04.2017 r. 

Zakres rzeczowy zadania –  

1)  wykonano roboty budowlane polegające na kompleksowej przebudowie ul. J. Wysockiego 

na odcinku o długości 1200 mb – Etap I od km 3+360,00 do km 4+559,69 (wycięto drzewa 

z terenu pasa drogowego, kolidujące z inwestycją, wykonano: jezdnię ulicy o szerokości 

7,0 m, nawierzchnię jezdni z mieszanki AC 11 S – 8859 m2, budowę chodnika 

lewostronnego  

z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni, 

budowę chodnika prawostronnego o szerokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 550 mb, 

budowę ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej na całej długości 

odcinka, budowę czterech zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej, 

przebudowę i budowę zjazdów drogowych, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę 

kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego 

odcinka, budowę oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka – 39 szt. latarni 

oświetleniowych, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

w zakresie kolidującym z inwestycją), 

2)  zakupiono 15 szt. autobusów, w tym 13 szt. zasilanych ON oraz 2 szt. zasilanych CNG, 

3)  zakupiono wyposażenie do autobusów – 40 kompletów dla autobusów nowych i będących 

w taborze. Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, kasowniki, system 

monitoringu wizyjnego. Zamontowano również system zliczania pasażerów w 2 

autobusach oraz system zajezdniowy (oprogramowanie dyspozytorskie i wyposażenie 

dodatkowe), 

4)  przekazano dotację do partnerów projektu – Powiatu Przemyskiego oraz Gminy Przemyśl. 

 

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania 

z ul. Konarskiego w Przemyślu 

Plan wydatków:    50.000,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  41.990,00 zł, w tym: 

 wydatki:   41.990,00 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: demontaż istniejącego oznakowania pionowego 

i poziomego, montaż nowego oznakowania pionowego, oznakowanie poziome 

grubowarstwowe, montaż detektorów wykrywających pieszych, montaż sygnalizatorów 

pulsujących LED, montaż aktywnych punktowych elementów LED 8 szt., montaż sterownika 

oraz niezbędnego okablowania i układu zasilania, uzupełnienie nawierzchni chodnika. 

 

Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Topolowej (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    23.408,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie  21.676,88 zł, w tym: 

 wydatki:   21.676,88 zł 
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 zobowiązania           0,00 zł   

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00zł 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: rozbiórkę chodników z kostki brukowej - 8 m2, 

rozbiórkę obrzeży betonowych - 6 mb, koryto ziemne - 97 m2, podbudowę z kruszywa 

łamanego - 97 m2, chodnik z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 97 m2, obrzeża 

betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 63,5 mb, zjazdy z wykonaniem koryta 

głównego 30 cm z podbudową z kruszywa o grubości 30 cm i nawierzchnią z kostki betonowej 

o grubości 8 cm, krawężnik betonowy 15x30 - 49 mb, ściek przykrawężnikowy 11 m2, półkę 

ziemną z ręcznym formowaniem - 20 m3, humusowanie z obsianiem  - 110 m2, regulację 

pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. 

 

Dokumentacja projektowa dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z 

- ulicy Bielskiego w Przemyślu" 

Plan wydatków:    166.210,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  166.210,00 zł, w tym: 

 wydatki:   166.210,00 zł  

 zobowiązania             0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – opracowano kompleksową dokumentację projektową rozbudowy 

ul. Bielskiego od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiej wraz ze 

ścieżką rowerową oraz odcinkiem ul. Chrzanowskiej. 

 

Modernizacja chodnika przy ul. Bielskiego (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    35.800,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  35.462,13 zł, w tym: 

 wydatki:   35.462,13 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano wymianę nawierzchni chodnika (330,0 m2) z płytek 

betonowych 50x50. 

 

Modernizacja chodnika przy ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    54.632,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  54.489,98 zł, w tym: 

 wydatki:   54.489,98 zł 

 zobowiązania           0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: rozbiórkę chodnika z płytek betonowych - 383 m2, 

rozbiórkę obrzeży betonowych - 300,00 mb, koryto ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, 

chodnik z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 308,0 m2, obrzeża betonowe 8x30 

cm na podsypce cementowo-piaskowej - 301,8 mb, humusowanie z obsianiem - 77,0 m2. 
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Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Reymonta (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    24.232,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  23.653,01 zł, w tym: 

 wydatki:   23.653,01 zł  

 zobowiązania           0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: rozbiórkę chodnika z płytek betonowych - 154 m2, 

rozbiórkę obrzeży betonowych - 72,0 mb, rozbiórkę krawężników betonowych - 78,0 mb, 

koryto ziemne - 154,0 m2, podbudowę z kruszywa łamanego - 154,0 m2, chodnik z kostki 6 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej - 154,0 m2, krawężniki betonowe na ławie betonowej - 35,0 

mb. 

 

Przebudowa przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Krasińskiego, Focha 

i Borelowskiego (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    43.060,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  42.996,77 zł, w tym: 

 wydatki:   42.996,77 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: demontaż i montaż poręczy - 111 mb, zabezpieczenie 

szczelin dylatacyjnych - 52 mb, gruntowanie i malowanie ścian zewnętrznych - 72,5 m2, 

gruntowanie i malowanie ścian wewnętrznych - 314 m2. 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego 

w Przemyślu od km 2+164,40 do 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem 

oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 

2+700,00 do km 3+360,00 

Plan wydatków:    3.789.197,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  3.423.337,56 zł, w tym: 

 wydatki:   3.423.337,56 zł 

 zobowiązania                0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 2.679.197,00 zł, tj.: dotacja 

ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 

oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - 

umowa nr 16/2018 z dnia 24.08.2018 r. zawarta z Wojewodą Podkarpackim. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe istniejącej 

nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej - 1125 mb, studnie rewizyjne - 43 szt., studzienki 

ściekowe - 42 szt, warstwę wiążącą nawierzchni jezdni - 4737 m2, podbudowę nawierzchni 

jezdni - 4837 m2, budowę linii kablowej oświetlenia - 738 mb,  przebudowę i zabezpieczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją. 
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Dokończenie budowy chodnika przy ul. Herburtów (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    32.448,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  32.447,46 zł, w tym: 

 wydatki:   32.447,46 zł 

 zobowiązania           0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 6 cm wraz 

z podbudową z kruszyw łamanych - 105 m2, krawężnik betonowy 15/30 - 70 mb, obrzeże 

betonowe 8/30 - 70 mb, budowę studzienki ściekowej - 1 szt., demontaż i montaż bariery 

ochronnej stalowej 44 mb. 

 

Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz wykonaniem części chodnika 

i remontem podwórza (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    53.916,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  38.636,15 zł w tym: 

 wydatki:   38.636,15 zł 

 zobowiązania           0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej w ilości 195,5 

m2 wraz z podbudową, krawężnik betonowy 15x30 - 87,0 mb i obrzeże betonowe 8x30 - 4,5 

mb. 

 

Modernizacja zejścia (schodów) do boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Wyb. 

Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    5.200,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie:  5.199,98 zł, w tym: 

 wydatki:   5.199,98 zł 

 zobowiązania         0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej na podsypce 

cementowo-piaskowej - 22,0 m2, rozbiórkę obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - 56,0 mb, 

rozbiórkę poręczy ochronnych rurowych - 11,0 mb, warstwę dolną podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 20 cm - 22,0 m2, schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - 22,0 m2, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz 

z ławami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej - 22,0 mb, obrzeża betonowe 

o wymiarach 30x8 cm - 56,0 mb, poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur 

- 11 mb. 

 

Przebudowa muru przy ul. Karmelickiej 

Plan wydatków:    100.000,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie    96.561,27 zł, w tym: 

 wydatki:   96.561,27 zł 

 zobowiązania           0,00 zł  
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Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: remont ścian z kamienia - 2,46 m3, podkłady betonowe 

- 2,64 m3, kanały z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L - 12 szt., kotwy stalowe 

- 0,68 t, uzupełnienie tynków zewnętrznych - 47,0 m2. 

 

Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera wraz z odwodnieniem 

Plan wydatków:    570.000,00zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  569.999,96 zł, w tym: 

 wydatki:   569.999,96 zł 

 zobowiązania   0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: roboty pomiarowe - 300 mb, roboty rozbiórkowe, 

roboty ziemne – 1149 m3, wykopy, formowanie nasypów - 32 m3, studzienki ściekowe 

betonowe - 8 szt., kanały z rur PVC fi 200 - 25,0 mb, chodnik z kostki betonowej o grubości 6 

cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego – 373,5 m2, zjazdy z kostki betonowej o grubości 

8 cm wraz z podbudową kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego – 324,5 

m2, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem – 1821,5 m2, podbudowa z kruszywa 

łamanego – 1561 m2, podbudowę z mieszanki mineralno - asfaltowej - 1561 m2, warstwę 

wiążącą i ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej - 1511 m2, krawężniki betonowe – 539,8 

mb, obrzeża betonowe – 535,3 mb, schody z kostki brukowej – 19,8 m2. 

 

Remont ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    14.000,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  13.999,89 zł, w tym: 

 wydatki:   13.999,89 zł 

 zobowiązania           0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: rozbiórkę chodników z płytek betonowych - 124 m2, 

rozbiórkę obrzeży betonowych - 248,0 mb, koryto ziemne - 124,0 m2, podbudowę z gruzu 

przekruszonego (MI) - 124,0 m2, chodnik z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 

124,0 m2, obrzeża betonowe 8x30 cm - 248,0 mb, regulację pionową studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych - 5 szt., regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych - 2 

szt. 

 

Uzbrojenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego "Kmiecie" w chodnik z kostki brukowej 

łączący deptak spacerowy z parkiem przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet 

Obywatelski) 

Plan wydatków:    5.000,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  5.000,00 zł, w tym: 

 wydatki:   5.000,00 zł 

 zobowiązania         0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania – wykonano: koryto ziemne o głębokości  20 cm - 20,0 m2, warstwę 

dolną podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm - 20,0 m2, obrzeża betonowe 

o wymiarach 30x8 cm - 44,0 mb, chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej - 20,0 m2. 

 

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Zakopiańskiej (od posesji nr 15 do posesji nr 9 

o dług. 73 mb i pow. 314,0 m2 wraz z regulacją istniejących włazów kanalizacyjnych) 

Plan wydatków:    25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  24.896,31 zł, w tym: 

 wydatki:   24.896,31 zł 

 zobowiązania           0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - 

314,0 m2, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową - 15,7 t, warstwę 

ścieralną z MMA gr. 4 cm - 314,0 m2, regulację włazów kanałowych - 2,0 szt. 

 

Wzmocnienie pobocza jezdni ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie  24.594,59 zł, w tym: 

 wydatki:   24.594,59 zł 

 zobowiązania         0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: wzmocnienie konstrukcji pobocza, roboty pomiarowe 

- 380 mb, roboty ziemne - 75,0 m3, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 28 cm - 266,0 m2, 

podwójne powierzchniowe utrwalenie - 266,0 m2. 

 

2.2.2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 

Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na 

lokale socjalne 

Plan wydatków:    7.982,68 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  7.979,62 zł, w tym: 

 wydatki   7.979,62 zł 

 zobowiązania         0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 543.516,12 zł (w tym refundacja 

za 2017 r. – 504.783,48), tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.06.02.02-18-0023/16-00 z dnia 13.10.2016 r. 

Zakres rzeczowy zadania – zapłacono podatek VAT za wyposażenie zakupione do sali 

szkoleniowej w 2017 r. (tablet, 10 szt. laptopów, tablica informacyjna). 
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Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi  

przez Gminę Miejską Przemyśl 

Plan wydatków:    60.800,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie:  41.418,92 zł, w tym: 

 wydatki:   41.018,04 zł 

 zobowiązania:       400,88 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania –  

1) wypłacono odszkodowania za składniki roślinne i budowlane znajdujące się na działce 

nr 411/1 w obrębie 213 wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” 

przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, oraz odszkodowanieza działkę nr 47/1 

w obrębie 207 – 1.040,55 zł, 

2) nabyto udział w działkach w związku z budową drogi łączącej drogę krajową nr 77 

z drogą krajową nr 28  - 9.944,40 zł, 

3) nabyto działkę na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem pod 

przepompownię ścieków – 22.884,84 zł, 

4) nabyto działki nr 61/2 i nr 75/2 w obrębie 201 na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – 

7.148,25 zł, 

5) zobowiązanie powstałe w związku z wpłynięciem do tut. Organu decyzji Wojewody 

Podkarpackiego ustalających odszkodowanie za przejętą na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomość oznaczoną jako działka nr 235/1, nr 234/1, nr 233/1 wszystkie w obrębie 

208 w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową 

nr 28 - 400,88 zł. 

 

Podwyższenie kapitału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu 

Plan wydatków:    250.000,00 zł 

Nakłady finansowe na  zadanie:  250.000,00 zł, w tym: 

 wydatki:   250.000,00zł 

 zobowiązania            0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu. 

 

2.2.3 Dział 710 Działalność Usługowa 

 

Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu 

Plan wydatków:    200.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:      5.299,50 zł, w tym: 

 wydatki   5.299,50 zł 

 zobowiązania         0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz 

zamontowano tablice informacyjną na terenie „Zielonego Rynku”. 
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Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji  

Plan wydatków:    565.800,68 zł  

Nakłady finansowe na zadanie:  507.999,99 zł, w tym: 

 wydatki   507.999,99 zł 

 zobowiązania             0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 300.000,00 zł, tj. dotacja 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.01.03.00-

18-0002/18-00 z dnia 18.06.2018 r. 

Zakres rzeczowy zadania – wyburzono ściany oraz posadzki w budynku przy ul. Ratuszowej 

10A, zdemontowano stolarkę okienną, drzwiową, instalację elektryczną, instalację C.O. 

oraz wod-kan., wykonano: częściowo roboty murowe, wymianę stolarki okiennej, tynki 

i okładziny wewnętrzne, instalację wod-kan, p.poż, wentylację, instalacje elektryczne 

i komputerowe, termomodernizację stropodachu. 

 

2.2.4 Dział 720 Informatyka 

 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej  

Plan wydatków:    780.491,22 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:         404,87 zł, w tym: 

 wydatki   404,87 zł 

 zobowiązania  9.597,90 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 344,14 zł tj. dotacja ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.02.01.00-18-

0037/16-00.  

Zakres rzeczowy zadania – zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną.  

Zobowiązanie niewymagalne powstałe w związku z wynagrodzeniem inżyniera kontraktu 

przedmiotowego projektu – 9.567,90 zł. 

 

2.2.5 Dział 750 Administracja publiczna 

 

Zakup kompleksowego systemu obsługi sesji (prowadzenie, liczenie głosów, transmisja 

obrad) wraz z systemem konferencyjnym na Sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

Plan wydatków:    116.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  115.526,83 zł, w tym: 

 wydatki   115.526,83 zł 

 zobowiązania             0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.  
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Zakres rzeczowy zadania – zakupiono system obsługi sesji i głosowania (mikrofony, 

komputer plus 2 laptopy, urządzenia do komunikacji i obsługi sesji rady miejskiej (kamery), 

tablety Hyuawei MediaPad T3 10 LTE - 26 szt. 

 

Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyślu dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Plan wydatków:    116.222,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:             0,00 zł, w tym: 

 wydatki   0,00 zł 

 zobowiązania  0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 116.222,00 zł tj.: dotacja 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową 

nr WRR/000335/09/D z dnia 26.07.2018 r. 

Zakres rzeczowy zadania – w związku ze zgłoszeniem przez Generalnego Wykonawcę 

o opóźnieniu w dostawie ścianki aluminiowej stanowiącej element szybu windowego 

oraz przedłużającym się czasem oczekiwania na dostawę urządzenia dźwigowego realizacja 

zadania przesunięta została na 2019 r. 

 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb 

administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

Plan wydatków:    570.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  570.000,00 zł, w tym: 

 wydatki   570.000,00 zł 

 zobowiązania             0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – zdemontowano stolarkę okienną oraz drzwiową, posadzki, 

instalację elektryczną, wod-kan i c.o., wykonano nowe ścianki działowe tynki, okładziny 

ścienne, sufity podwieszane, schody zewnętrzne, konstrukcję szybu windowego, częściowo 

wykonano instalacje elektryczne, komputerowe, wod-kan i C.O. 

 

2.2.6 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem 

Plan wydatków:    45.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  44.150,00 zł, w tym: 

 wydatki   44.150,00 zł  

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 20.000,00 zł, tj. dotacja 

otrzymana  

z Powiatu Przemyskiego na podstawie umowy z dnia 29.06.2018 r. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano dokumentację projektową dot. budowy komory 

dymowej. 
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Silnik zaburtowy o mocy min. 130 KM 

Plan wydatków    70.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  69.620,01 zł, w tym: 

 wydatki   69.620,01 zł. 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 69.620,01 zł, tj.: dotacja 

otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego na podstawie decyzji znak: F-

VI.3111.1.248.2018 z dnia 16.10.2018 r. 

Zakres rzeczowy zadania – zakupiono silnik zaburtowy Yamaha F130HETL z osprzętem. 

 

Silnik zaburtowy o mocy min. 50 KM 

Plan wydatków    50.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  49.899,99 zł, w tym: 

 wydatki   49.899,99 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 49.899,99 zł, tj.: dotacja 

otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego na podstawie decyzji znak: F-

VI.3111.1.248.2018 z dnia 16.10.2018 r. 

Zakres rzeczowy zadania – zakupiono silnik zaburtowy Yamaha F50HETL z osprzętem. 

 

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 

Plan wydatków:    135.685,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  135.684,30 zł, w tym: 

 wydatki   135.684,30 zł 

 zobowiązania             0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania –   

1)  zakupiono samochód marki Dacia Laureate 1,6 SCe 100 LPG oraz dostosowano samochód 

do potrzeb straży miejskiej (zmieniono wnętrze samochodu na 3 przedziały, tak żeby była 

możliwość przewozu osób zatrzymanych), 

2)  zakupiono samochód Dacia Dokker oraz zamontowano oświetlenie ostrzegawcze. 

 

Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    15.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  15.000,00 zł, w tym: 

 wydatki   15.000,00 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – zainstalowano kamerę obrotową na skrzyżowaniu 

ul. Grunwaldzkiej i Św. Jana.  
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Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Przemyśla oraz modernizacja 

istniejącego systemu monitoringu 

Plan wydatków:     48.080,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  48.079,10 zł, w tym: 

 wydatki   48.079,10 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania –   

1)  wymieniono kamery: przy Placu na Bramie, przy ul. Krasińskiego  - Borelowskiego, przy 

ulicy Bohaterów Getta przy Komendzie Miejskiej Policji, przy ul. Serbańskiej oraz przy 

Dworcu PKP, 

2)  zainstalowano kamerę na Kamiennym Moście wraz z urządzeniami do przesyłu danych, 

zainstalowano kamerę obrotową oraz wykonano modernizację punktu kamerowego nr 8 

przy ul. Mickiewicza - Bank PKO, 

3)  zakupiono rejestrator do wzmocnienia przesytu i zapisu danych w Centrum Dowodzenia 

przy Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Bohaterów Getta. 

 

2.2.7 Dział 801 Oświata i wychowanie 

 

Zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Przedszkolu Nr 2 

Plan wydatków:    13.186,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  13.185,60 zł, w tym: 

 wydatki   13.185,60 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – zakupiono i zamontowano kocioł warzelny gazowy Typ: 

KG.150.8-II-X. 

 

Adaptacja budynków szkolnych na terenie miasta Przemyśla - reforma szkolnictwa  

Plan wydatków    1.226.400,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  1.226.286,82 zł, w tym: 

 wydatki   1.226.286,82 zł 

 zobowiązania     0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Wykonano: 

1)  przebudowę dwóch węzłów sanitarnych na parterze w segmentach „B” i „C” w Szkole 

Podstawowej nr 16 (nowe okładziny ścienne i posadzkowe, częściową przebudowę 

instalacji wod – kan, nowe ścianki działowe, nową instalację elektryczną), 

2)  przebudowę segmentów „D” i „G” Szkoły Podstawowej nr 16 dla potrzeb Przedszkola 

nr 12: (dostosowano budynek do wymagań p.poż dla przedszkola - wykonano nowe 

wyjście ewakuacyjne, klapy oddymiające, instalację hydrantową i oświetlenie awaryjne,  

montaż okienek podawczych, nowe okładziny ścienne i posadzkowe, częściową 

przebudowę instalacji wod – kan, nowe ścianki działowe w łazienkach, nową instalację 
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elektryczną, instalację domofonową, oraz przystosowano instalację c.o. dla potrzeb 

przedszkola), 

3)  plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu nr 12 (wykonano nawierzchnię 

bezpieczną, zamontowano urządzenia na placu zabaw przeniesione z placu zabaw przy 

ul. Dolińskiego, wykonano dwie nowe piaskownice i zamontowano trzy nowe ławki, 

wykonano ogrodzenie o długości 60 m), 

4)  zakupiono 2 kotły warzelne gazowe i obieraczkę do kuchni szkolnej dla potrzeb Szkoły 

Podstawowej nr 16, 

5)  wydzielanie części pomieszczeń w kuchni głównej Szkoły Podstawowej nr 16 

i przystosowano je do potrzeb Przedszkola nr 12,  

6)  modernizację instalacji elektrycznej w kuchni głównej Szkoły Podstawowej nr 16 wraz 

z uwzględnieniem pomieszczeń kuchennych przedszkola, 

7)  instalację wodno-kanalizacyjną do potrzeb kuchni Przedszkola nr 12, 

8)  naprawę wentylacji w kuchni głównej Szkoły Podstawowej nr 16. 

Ponadto zakupiono meble do szatni oraz krzesełka, stoliki, szafy i meble do sal lekcyjnych 

w Przedszkolu nr 12. 

 

Programy Informatyczne zielone garnizony  

Plan wydatków:    1.970,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  1.970,00 zł, w tym: 

 wydatki   1.970,00 zł 

 zobowiązania         0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania – zwrócono dotacje celową przeznaczoną na realizację zadania 

przez Zespół SzkółSzkół Elektronicznych i Ogólnokształcących. 

 

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla 

Plan wydatków:    513.869,43 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  513.369.43 zł, w tym: 

 wydatki   513.369.43 zł 

 zobowiązania             0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 3.919.523,46 zł (w tym refundacja 

za 2017 r. – 3.242.226,27 zł), tj. dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.03.02.00-18-0065/16-00 z dnia 10.11.2016 r. 

Zadanie zakończone rzeczowo w 2017 r. W 2018 zapłacono faktury za wydatki poniesione 

w roku 2017. 
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2.2.8 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego 

Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    37.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  36.900,00 zł, w tym: 

 wydatki   36.900,00 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na 

budowę w zakresie montażu zbiornika na odpady, zakupiono żelbetowy podziemny zbiornik 

na odpady o pojemności 5 m3. 

 

Obniżenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Przemyśla poprzez wymianę starych 

urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła ciepła 

Plan wydatków:    34.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  34.419,00 zł, w tym: 

 wydatki   34.419,00 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – opracowano: 

1)  regulamin naboru, wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczący wymiany 

tradycyjnych źródeł ciepła na źródła ekologiczne, przeprowadzono spotkania informacyjne 

z mieszkańcami, 

2)  zbiorcze zestawienie z przeprowadzonych weryfikacji technicznych budynków 

zawierające m.in. dane nt. ilości, mocy i rodzajów poszczególnych urządzeń i rodzajów 

przyłączy ciepłowniczych  do budynków i w budynkach, szczegółową wycenę 

poszczególnych urządzeń i niezbędnych instalacji wewnątrz budynków, dane nt. ilości 

gospodarstw domowych i liczby mieszkańców objętych projektem, szczegółowe 

wyliczenie tzw. efektu ekologicznego, szczegółowy zakres prac przewidzianych 

u odbiorców ostatecznych objętych limitem 25% wydatków kwalifikowanych w projekcie, 

inne niezbędne wskaźniki i obliczenia wymagane do opracowania studium wykonalności 

oraz załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie, 

3)  opracowano studia wykonalności dla projektów. 

 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu 

widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej 

Plan wydatków:    200.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:    94.277,02 zł, w tym: 

 wydatki   94.277,02 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania – podpisano 43 umowy na dofinansowanie do wymiany 

dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe lub na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej.  

Wnioskodawcy złożyli rozliczenia na kwotę 94.277,02 zł. 

 

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach 

Plan wydatków:    100.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  100.000,00 zł, w tym: 

 wydatki   100.000,00 zł  

 zobowiązania             0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: 

1)  wymianę pokrycia dachu wraz z konstrukcją w budynku Schroniska. Zakres prac 

obejmował: rozbiórkę rynien, rur spustowych, pokrycia dachu z blachy, instalacji 

odgromowej, istniejącej drewnianej konstrukcji dachu; podmurowanie kominów ponad 

dachem wraz z wykonaniem ocieplenia ze styropianu, wykonanie nowej drewnianej 

konstrukcji dachu, wykonanie oszalowania ścian szczytowych z desek, wykonanie 

pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej, montaż instalacji odgromowej, pomiar 

instalacji, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych systemowych 

z PCV, 

2)  remont elewacji. Zakres prac obejmował: rozbiórkę izolacji termicznej ściany szczytowej, 

wykonanie ocieplenia ściany ze styropianu wraz z malowaniem, wykonanie nowego tynku 

oraz malowanie ściany frontowej, 

3)  malowanie ścian i sufitów pomieszczenia administracyjnego w budynku Schroniska. 

Zakres prac obejmował: zeskrobanie i zmycie powłok malarskich w pomieszczeniu 

administracyjnym, likwidację zacieków, malowanie ścian i sufitu pomieszczenia, 

4)  montaż 3 kontenerów, w tym 2 kontenery o wymiarach 2,5 m x 3,6 m x 2,8 m i 1 kontener 

o wymiarach 3,0 m x 6,0 m x 2,8 m (kontenery o konstrukcji szkieletowej stalowej 

samonośnej z profili zamkniętych wzmocniony kątownikami lub ceownikami, pokryte 

farbą antykorozyjną). Kontenery wyposażone są w okna, drzwi  i instalację elektryczną 

oraz oświetleniową. Mniejsze dwa kontenery przeznaczone są na izolatki dla zwierząt. 

Większy kontener pełni funkcję magazynu karmy dla zwierząt. 

 

Budowa oświetlenia drogowego ul. Szańcowej (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  24.672,13 zł, w tym: 

 wydatki   24.672,13 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-

90SRw/4 z oprawami oświetleniowymi LED 70W Traffic – „Voltea” – 4 szt. , wykonano linie 

kablową YAKXs 4x35 mm2 – L-151/173 m. 
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Budowa oświetlenia na ul. Droga Hurecka (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  22.105,94 zł, w tym: 

 wydatki   22.105,94 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-

0SRw/4 wraz z  oprawami oświetleniowymi LED 70W Traffic- „Voltea” – 3 szt., wykonano 

linię kablową YAKXs 4x35 mm2 – L-70/83 m, linie kablową YAKXs 4x50 mm2 – 18/24 m, 

oraz szafkę oświetleniową na prefabrykowanym fundamencie – 1 szt. 

 

Budowa oświetlenia Osiedla na Stawach - Etap  3 (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    28.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  23.316,26 zł, w tym: 

 wydatki   23.316,26 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-

50 PC, wraz z oprawami do lamp OCP-70W ES-System – 6 szt., wykonano linię kablową 

YAKXs 4x35 mm2  L-177/208m. 

  

Budowa oświetlenia ul. Skalnej (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    33.480,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  28.334,02 zł, w tym: 

 wydatki   28.334,02 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-

80PC-3 wraz z oprawami oświetleniowymi LED 70W Traffic –„Voltea” – 5 szt., wykonano 

linię kablową YAKXs 4x35 mm2 – L-202/230m. 

 

Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obronnej - Etap 1 (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  23.837,42 zł, w tym: 

 wydatki   23.837,42 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-

90SRw/4 wraz z oprawami oświetleniowymi LED 70W Traffic- „Voltea” – 4 szt., wykonano 

linię kablową YAKXs 4x35 mm2 – 133/150m. 
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PGE - wymiana oświetlenia 

Plan wydatków:    50.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:           0,00 zł, w tym: 

 wydatki   0,00 zł 

 zobowiązania  0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – zadanie nie zostało zrealizowane. Sieci nie zostały przygotowane 

do wykupu, nie wykonano kompletu wycen rzeczoznawczych niezbędnych do wykupu. 

 

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych na Zasaniu 

Plan wydatków:    1.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:         0,00 zł, w tym: 

 wydatki   0,00 zł 

 zobowiązania  0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – w związku ze zleceniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o. o. w Przemyślu opracowano projekt „GIS” (system informacji 

geograficznej), którego jednym z elementów ma być wykonanie kampanii pomiarowej (model 

hydrauliczny z największym skupieniem pomiarów na Zasaniu), prace zostały wstrzymanie do 

czasu uzyskania wyników pomiarów. 

 

Plac Zabaw Tuwima - Etap 2  (Budżet Obywatelski)  

Plan wydatków:    25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  24.615,00 zł, w tym: 

 wydatki   24.615,00 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: montaż ławki drewnianej z oparciem, montaż 

balustrady stalowej na schodach betonowych, rekonstrukcje nawierzchni schodów terenowych 

betonowych wraz z wykonaniem zewnętrznego spocznika z kostki betonowej przy schodach. 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    39.600,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  39.592,96 zł, w tym: 

 wydatki:   39.592,96 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: demontaż starych urządzeń zabawowych, roboty 

ziemne – przygotowawcze, montaż tablicy regulaminowej oraz 3 szt. ławek terenowych, 

montaż urządzeń zabawowych w tym: zestaw drabinek, huśtawki podwójne, karuzela 

talerzowa, nawierzchnię bezpieczną, piaszczystą - 89,43 m2, roboty ziemne, plantowanie 

terenu z obsianiem mieszanką traw i uporządkowanie terenu robót. 
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2.2.9 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Modernizacja reprezentacyjnego wejścia do budynku I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu - portal południowy 

Plan wydatków:    15.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:    9.247,00 zł, w tym: 

 wydatki   9.247,00 zł, 

 zobowiązania        0,00 zł, 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano izolację poziomą, zabezpieczenie elementów 

kamiennych, tynki renowacyjne, roboty malarskie, obróbki blacharskie, naprawę bramek 

metalowych oraz zakupiono i zamontowano tablicę pamiątkową. 

 

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie 

ich atrakcyjności 

Plan wydatków:    905.328,00 zł. 

Nakłady finansowe na zadanie:  784.450,93 zł, w tym: 

 wydatki:   784.450,93 zł 

 zobowiązania             0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 600.145,01 zł, tj. dotacja 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową RPPK.04.04.00-18-

0073/16-00 z dnia 30.08.2017 r. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: 

1)  remont i konserwację murów repliki rotundy i palatium, izolację przeciwwilgociową tarasu 

baszty północnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, rozbudowę monitoringu 

(dostawa i montaż 5 kamer z zasilaniem, dostawa i montaż monitora do prezentacji widoku 

panoramy miasta dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dostawa i montaż urządzenia do 

cyfrowego zapisu obrazu, dostawa i instalacja systemu monitorującego), 

 Ponadto zakupiono 3 stoły multimedialne wraz z oprogramowaniem, interaktywną lunetę 

obserwacyjną wraz z oprogramowaniem oraz zakupiono kopie ubiorów dworskich wraz 

z manekinami (kopie ubiorów Władysława Jagiełło, Królowej Jadwigi oraz Kazimierza 

Wielkiego), 

2)   remont budynku przy ul. 22 Stycznia w tym: remont dachu budynku, remont elewacji 

budynku (część murowana), likwidację rys i pęknięć, renowację zawilgoconych murów 

budynku, remont i wzmocnienie zrębowej konstrukcji drewnianej ścian zewnętrznych 

budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku od wewnątrz, wzmocnienie konstrukcji 

stropu nad parterem budynku, przebudowę dwóch bocznych tarasów i schodów 

zewnętrznych oraz znajdujących się poniżej pomieszczeń użytkowych klubu (szatnie, 

magazyny), remont elewacji i gzymsów pod trybunami od strony boiska, wymianę odboju 

betonowego wzdłuż elewacji budynku, wymianę i uzupełnienie brakujących 

lub odspojonych płytek ceramicznych wraz z podłożem w części pomieszczeń piwnic 

(szatnie, sanitariaty, magazyny) oraz w łazience na poddaszu, wymianę zniszczonych 
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skrzydeł drzwi, kompleksową wymianę rynien i rur spustowych, czyszczenie i malowanie 

krat i stolarki okiennej przyziemia budynku, czyszczenie i malowanie dwóch budynków 

kasowych przylegających do ul. 22 Stycznia. 

 

Przebudowa pomnika J. Piłsudskiego 

Plan wydatków:    89.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  89.000,00 zł, w tym: 

 wydatki   89.000,00 zł 

 zobowiązania           0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: 

1)  prace przy pomniku w tym: demontaż popiersia J. Piłsudskiego, rozebranie starego 

postumentu betonowego, wykonanie: wykopu pod fundament pomnika, żelbetowego 

fundamentu, nowego postumentu żelbetowego obłożonego okładziną z białego marmuru, 

wykucie w kamieniu inskrypcji i pomalowanie liter, montaż popiersia J. Piłsudskiego na 

nowym postumencie, 

2)  prace przy krzyżu kawalerskim w tym: wykonanie wykopów, fundamentu i ław pod 

obrzeża, montaż obrzeży granitowych, wykonanie nawierzchni krzyża z płyt granitowych, 

wykonanie  

i montaż liter z brązu. wykonanie i montaż na kotwach chemicznych ornamentu 

dekoracyjnego (wieniec z brązu), 

3)  prace przy zagospodarowaniu terenu w tym: rozebranie obrzeży i nawierzchni z kostki 

betonowej, usunięcie żywopłotu, wykonanie koryta i podbudowy, montaż obrzeży 

betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przekopanie gleby, 

rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych. 

 

Przebudowa pomnika Orląt Przemyskich 

Plan wydatków:    101.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie  100.000,00 zł, w tym: 

 wydatki   100.000,00 zł 

 zobowiązania             0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: demontaż okładzin schodów, podstopnic i podestów 

z piaskowca oraz nakryw murków znajdujących się na placu, rozbiórkę uszkodzonej warstwy 

betonowej schodów i podestów, przygotowanie i naprawę podłoża, czyszczenie 

zdemontowanych schodów, podstopnic, podestów i nakryw, warstwy z zaprawy naprawczej do 

betonu, nałożenie izolacji wodoszczelnej, ponowny montaż elementów z piaskowca, 

uzupełnienie ubytków kamienia, usunięcie wszystkich spoin i wykonano nowe z zaprawy 

mrozoodpornej, wykonano hydroizolację schodów i podestów. 
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2.2.10 Dział 926 Kultura Fizyczna 

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu 

Plan wydatków:    823.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  820.981,17 zł, w tym: 

 wydatki   820.981,17 zł 

 zobowiązania             0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 250.000,00 zł, tj.: dotacja 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową nr 2019/0325/1465/SubA/DIS/SZ z dnia 

31.10.2017 r. 

Zakres rzeczowy zadania – w celu usunięcia kolizji z projektowanym obiektem hali 

przebudowano odcinek sieci energetycznej, dokonano częściowej wymiany gruntu pod 

fundamenty, wykonano ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany nośne, 

stropy żelbetowe, schody do komunikacji pionowej w części zaplecza sanitarno-szatniowego, 

wykonano nowy przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do budynku. 

 

Budowa plenerowej mini siłowni dla seniorów (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    15.300,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  15.211,74 zł, w tym: 

 wydatki   15.211,74 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania – zakupiono i zamontowano 5 urządzeń siłowych, tj: orbitrek, 

wioślarz, jeździec, biegacz, wahadło, zamontowano 1 szt. tablicy regulaminowej wraz 

z zabetonowaniem fundamentów urządzeń i tablicy oraz uporządkowano teren robót. 

 

Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu 

Plan wydatków:     186.500,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:    39.244,88 zł, w tym: 

 wydatki   39.244,88 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania – opracowano: 

1)  wstępną koncepcję przedsięwzięcia, w której omówiono następujące zagadnienia: zakres 

funkcjonalny, lokalizację przedsięwzięcia, oszacowanie poziomu niezbędnych nakładów 

inwestycyjnych, warunki i możliwości samodzielnej realizacji Przedsięwzięcia 

przez Gminę, możliwości wykorzystania formuły partnerstwa  publiczno-prywatnego 

w realizacji Przedsięwzięcia, zakres prac przygotowawczych i ramowy harmonogram 

realizacji Przedsięwzięcia.  

2)  w oparciu o koncepcję wstępną, wyniki dialogu technicznego oraz uwagi uzyskane 

z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, opracowano model ekonomiczno–finasowy 

oraz rekomendację organizacji Przedsięwzięcia w którym omówiono: założenia dotyczące 

sposobu realizacji Przedsięwzięcia oraz niezbędnego poziomu inwestycji i organizacji ich 



Rozdział II. Informacje finansowe 

28 

 

finansowania, ekonomiczny model Przedsięwzięcia w formule PPP, model samodzielnej 

realizacji Przedsięwzięcia przez Gminę, porównanie obu modeli z punktu widzenia Gminy 

i wskazanie modelu korzystniejszego. 

 

Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu 

Nakłady finansowe na zadanie:  1.265.748,36 zł, w tym: 

 wydatki     1.265.748,36 zł 

 zobowiązania       0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 1.200.000,00 zł, tj.: dotacja 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową nr 2017/0253/1465/SubA/DIS/T z dnia 

26.09.2017 r. 

Zakres rzeczowy zadania – w celu usunięcia kolizji z projektowanym obiektem hali 

przebudowano istniejące sieci kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej i energetycznej, 

dokonano wymiany gruntu pod fundamenty obiektu, wykonano ławy i stopy fundamentowe, 

ściany fundamentowe, konstrukcję żelbetową ścian nośnych nadzienia wraz z wypełnieniem 

z pustaków ceramicznych. 

 

Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Orląt Lwowskich (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    8.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  7.971,06 zł, w tym: 

 wydatki   7.971,06 zł 

 zobowiązania         0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania – wykonano demontaż dwóch starych zestawów do gry 

w koszykówkę oraz zamontowano dwa nowe zestawy do gry w koszykówkę. 

 

Modernizacja boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 

(Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    36.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  35.055,00 zł, w tym: 

 wydatki   35.055,00 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: montaż nowych piłkochwytów o wysokości 4,00 m 

na słupkach stalowych mocowanych w stalowych tulejach betonowanych w gruncie, w tym 

w części do wysokości 1,70 jako elementy metalowe (panelowe), w pozostałej wysokości 

z siatki polipropylenowej o łącznej długości wykonania piłkochwytów. Zamontowano również 

4 szt. ławek terenowych. 

 

Modernizacja boiska położonego przy ul. Focha (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    25.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  24.678,11 zł, w tym: 
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 wydatki   24.678,11 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni 

plenerowej poprzez montaż 5 lamp LED. 

 

Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu 

Plan wydatków:    1.175.538,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:     959.089,82 zł, w tym: 

 wydatki   959.089,82 zł 

 zobowiązania             0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – wykonano kontrolę i ocenę baterii krążkowych, kontrolę stopnia 

zużycia rolek, wykładzin gumowych, łożysk oraz tulei i sworzni, stanu połączeń śrubowych, 

stanu zabezpieczenia antykorozyjnego, kontrolę i ocenę wszystkich czynności obsługowych 

np. wymiana płynów, kontrola hamulców, centrali hydraulicznych itd. zgodnie z DTR 

urządzenia, określeniem zakresu czynności zaległych, kontrolę i ocenę kół: napędowego 

i przewojowego, kontrolę i ocenę pojazdów, kontrolę wymiarową wprzęgieł, kontrolę wizualną 

stanu aparatury elektrycznej, urządzeń zewnętrznych na peronach maszynowni i trasie kolei, 

ocenę stan układów hydraulicznych – siłowników, przewodów hydraulicznych itd., kontrolę 

i ocenę elementów konstrukcji stacji napędowej i przewojowej, kontrolę ruchową napędu 

awaryjnego i rezerwowego. 

Ponadto wykonano modernizację  pojazdów (krzeseł) wraz z zawiasami, systemu napinania 

liny, oraz baterii wielorolkowych (podpory 1-10). 

 

Przebudowa i termomodernizacja POSIR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu 

Plan wydatków:    1.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:         0,00 zł, w tym: 

 wydatki   0,00 zł 

 zobowiązania  0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przesunięciem 

środków na inne zadanie inwestycyjne. 

 

Przygotowanie terenów dla potrzeb klubów sportowych 

Plan wydatków:    20.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  20.000,00 zł w tym: 

 wydatki   20.000,00 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – zakupiono i zamontowano piłkochwyty i boksy dla zawodników 

rezerwowych na boisku. 
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Rozbudowa siłowni plenerowej na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski) 

Plan wydatków:    11.000,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  10.809,33 zł, w tym: 

 wydatki   10.809,33 zł 

 zobowiązania           0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowa, wykonano: 

nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm łącznie z podbudową z kruszywa 

naturalnego o powierzchni 64,80 m2, ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm o łącznej 

długości 49,20 m. 

 

Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim 

w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku 

Plan wydatków:    3.243.790,00 zł 

Nakłady finansowe na zadanie:  3.243.775,93 zł, w tym: 

 wydatki   3.243.775,93 zł 

 zobowiązania     0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 2.353.790,00 zł, tj.: dotacja celowa 

z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - umowa nr 

PUW/ŚR/6356/1/24/2018 z dnia 13.08.2018 r. zawarta z Wojewodą Podkarpackim.  

Zakres rzeczowy zadania – wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowę 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, wykopy w gruntach nieskalistych - 2222 m3, 

renowację ścieku z elementów betonowych - 168 mb, dreny wiercone - 360 mb, drenaże 

inżynierskie, pale wiercone o długości 15m i 18m  - 2325 mb, oczepy żelbetowe na palach - 

134 m3, kotwy gruntowe o długości 25,0 i 27,0 m - 1287 mb, warstwy wyrównawcze, wiążące 

i ścieralne nawierzchni jezdni - 973 m2, chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej 

wraz z podbudową - 357 m2, inklinometry pionowe celem monitorowania stateczności stoku, 

roboty wykończeniowe. 

 

2.3  REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych, który umożliwia mieszkańcom 

bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia 

zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Środki w ramach budżetu obywatelskiego 

są przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów mających na celu poprawę 

warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz znajdujących się w kompetencji Miasta.  

Budżet obywatelski realizowany jest od 2013 roku. Pierwsze edycje polegały na zgłoszeniu 

projektów przez mieszkańców Miasta, a od roku 2016 projekty zgłaszane były przez Zarządy 

Osiedli po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedli, a środki podzielone na 

poszczególne osiedla według liczby mieszkańców. 
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Tabela 8. Wykaz projektów wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 r. 

Lp. 
Wykaz projektów wykonanych w ramach budżetu 

obywatelskiego 

Wysokość kosztów: 

opracowania, wykonania 

projektu (zł) 

1. 

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów 

na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego 

pojemnika na odpady.  

(Zarząd Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”)  

 36 900,00  

2. 

Modernizacja boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Wyb. Ojca 

Św. Jana Pawła II.  

(Zarząd Osiedla Nr 2 „Kmiecie”) 

 35 055,00  

3. 

Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkół z 

oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich.  

(Zarząd Osiedla Nr 2 „Kmiecie”)  

 7 971,06  

4. 

Modernizacja zejścia (schodów) do boiska do piłki siatkowej 

plażowej przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II. 

(Zarząd Osiedla Nr 2 „Kmiecie”)  

 5 199,98 

5. 

Uzbrojenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego „Kmiecie” w chodnik z 

kostki brukowej łączący deptak spacerowy z parkiem przy  

ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II.  

(Zarząd Osiedla Nr 2 „Kmiecie”)  

 5 000,00  

6. 
Budowa oświetlenie Osiedla na Stawach – ETAP 3.  

(Zarząd Osiedla Nr 3 „Warneńczyka”) 
 23 316,26  

7. 
Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obronnej – ETAP 1.  

(Zarząd Osiedla Nr 4 „Lipowica”)  
 23 837,42  

8. 
Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla nr 5.  

(Zarząd Osiedla Nr 5 „Salezjańskie”) 
 39 592,96  

9. 
Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców osiedla nr 5. 

(Zarząd Osiedla Nr 5 „Salezjańskie”) 
 15 000,00  

10. 
Modernizacja chodnika przy ul. Opalińskiego.  

(Zarząd Osiedla Nr 6 „Kazanów”) 
 54 489,98  

11. 
Budowa plenerowej mini siłowni dla seniorów.  

(Zarząd Osiedla Nr 6 „Kazanów”) 
 15 211,74  

12. 
Rozbudowa siłowni plenerowej na osiedlu „Winna Góra”.  

(Zarząd Osiedla Nr 7 „Winna Góra”)  
 10 809,33  

13. 
Remont ciągu pieszo -rowerowego na osiedlu „Winna Góra”  

(Zarząd Osiedla Nr 7 „Winna Góra”)  
 13 999,89  

14. 
Modernizacja boiska położonego przy ul. Focha.  

(Zarząd Osiedla Nr 8 „Rogozińskiego”)  
 24 678,11  
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15. 

Przebudowa przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Krasińskiego, 

Focha i Borelowskiego.  

(Zarząd Osiedla Nr 9 „Krasińskiego”)  

 42 996,77  

16. 
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Reymonta.  

(Zarząd Osiedla Nr  10 „Mikołaja Kopernika”) 
 23 653,01  

17. 
Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Topolowej.  

(Zarząd Osiedla Nr  11 „Lwowskie”)  
 21 676,88  

18. 

Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz wykonaniem 

części chodnika i  remontem podwórza.  

(Zarząd Osiedla Nr 12 „Łukasińskiego”)  

 38 636,15  

19. 
Budowa  oświetlenia  ul. Skalnej.  

(Zarząd Osiedla Nr 13 „Przemysława”)  
 28 334,02  

20. 
Dokończenie budowy chodnika przy ul. Herburtów.  

(Zarząd Osiedla Nr  14 „Słowackiego”) 
 32 447,46  

21. 
Budowa  oświetlenia drogowego  ul. Szańcowej. 

(Zarząd Osiedla Nr  15 „Konopnickiej”)  
 24 672,13  

22. 
Plac  Zabaw Tuwima – ETAP 2.  

(Zarząd Osiedla Nr  16 „Mickiewicza”)  
 24 615,00  

23. 
Wzmocnienie pobocza jezdni ul. Grochowskiej.  

(Zarząd Osiedla Nr 17 „Zielonka”)  
 24 594,59  

24. 
Modernizacja chodnika przy ul. Bielskiego.  

(Zarząd Osiedla Nr 18 „Rycerskie”)  
 35 462,13  

25. 
Budowa oświetlenia na ul. Droga Hurecka.  

(Zarząd Osiedla Nr 20 „Za Wiarem”) 
 22 105,94  

  

 

RAZEM:  630 255,81 zł 



ROZDZIAŁ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA 

KOMUNALNEGO 
 

3.1  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY 

MIEJSKIEJ PRZEMYŚL WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 

2018 R. 

 

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Przemyśl praw własności:                 

a) Mienie Gminy Miejskiej Przemyśl tworzy 5166 działek o łącznej powierzchni 

1420,1190 ha i szacunkowej wartości 333 678 652,23 zł, w tym: 

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych - 22,4901 ha, 

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osób prawnych - 243,0961 ha, 

- grunty oddane w trwały zarząd - 159,4861 ha, 

- grunty oddane w użytkowanie - 178,1990 ha, 

- grunty w użyczeniu - 7,1948 ha. 

b) Nieruchomości pozostające we współwłasności Gminy Miejskiej Przemyśl o łącznej 

powierzchni 35,5814 ha, które stanowią 358 działek o szacunkowej wartości 9 956 

780,00 zł. 

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności  

ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów  

w spółkach, akcjach oraz posiadania: 

a) nieruchomości pozostające w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl o łącznej 

powierzchni 119,4979 ha, które stanowią 576 działek, 

b) nieruchomość Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Przemyśl  

w udziale 21780/607320, o powierzchni 0,0197 ha, 

c) Gmina Miejska Przemyśl posiada udziały i akcje w 10 spółkach miejskich, 

d) wierzytelności (należności) Gminy Miejskiej Przemyśl, które wg stanu na 31 grudnia 

2018 r. wynoszą 25 160 635,46 zł, 

3.  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji: 

1) nieruchomości nabyte na własność Gminy Miejskiej Przemyśl: 

a) na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego o łącznej powierzchni 3,7701ha,  

b) nieruchomości nabyte przez Gminę Miejską Przemyśl, na podstawie decyzji 

Prezydenta Miasta Przemyśla (drogi), o łącznej powierzchni 0,7321 ha, 

c) nieruchomości nabyte przez Gminę Miejską Przemyśl, na podstawie decyzji 

Prezydenta Miasta Przemyśla (drogi - zrid), o łącznej powierzchni 0,0279 ha, 

d) nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczone  

pod drogę publiczną, na  podstawie umowy, o łącznej powierzchni 0,0479 ha, 

2) nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl przyznane w ramach odszkodowania za 

działki wydzielone pod drogi, o łącznej powierzchni 0,1546 ha, 

3) nieruchomości, których prawo własności zostało przeniesione na mocy postanowień 

sądowych (udział 7/36 cz. w 4 działkach), 
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4) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miejską Przemyśl 

o łącznej powierzchni 0,9300 ha, 

5) nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone  

w prawo własności na rzecz osób fizycznych, o łącznej powierzchni 0,4082 ha, 

6) nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl oddane w trwały zarząd, o powierzchni 

4,9063 ha, 

7) nieruchomość, w stosunku do której stwierdzono nabycie prawa użytkowania,  

o powierzchni 2,9239 ha, 

8) nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl, dla których wygaszono trwały zarząd, 

o łącznej powierzchni 2,9374 ha,    

9) sprzedane lokale mieszkalne/użytkowe i podwórka przez Gminę Miejską Przemyśl: 

a) lokale mieszkalne wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu - 33 lokale, 

b) lokale mieszkalne/użytkowe i podwórka wraz z udziałem w niewydzielonych 

częściach gruntu - 6 lokali, 

c) lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonych 

części gruntu - 9 lokali, 

d) lokale użytkowe/podwórka wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 

niewydzielonych części gruntu - 1 lokal, 

10) Nieruchomości zbyte przez Gminę Miejską Przemyśl (sprzedaż) - 27 nieruchomości, 

11) Przychody za okres od stycznia do grudnia 2018 r. na środkach trwałych wyniosły  

54 390 559,92 zł, 

12) Rozchody za okres od stycznia do grudnia 2018 r. na środkach trwałych wyniosły  

22 457 833,97 zł (umorzenia 1 726 266,72 zł), 

13) Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz z wykonywania posiadania, w ww. okresie wyniosły: 

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 99 464,89 zł, 

b) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 951 974,30 zł, 

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów 

o podobnym charakterze - 1 351 353,86 zł, 

d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 

- 17 431,10 zł, 

e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego - 3 041 204,39 zł, 

f) wpływy z pozostałych odsetek - 54 652,86 zł, 

g) wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  

z umów, zwrot wydatków z lat ubiegłych) - 3 732 015,37 zł, 

h) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem  lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  - 99,04 

zł. 
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3.2  INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ZASOBEM 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

 

3.2.1  Zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl 

 

Gminny zasób nieruchomości tworzą działki stanowiące własność Gminy Miejskiej 

Przemyśl i Miasta Przemyśla na prawach powiatu, nie oddane w użytkowanie wieczyste 

oraz będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy, których łączna powierzchnia wg 

stanu na dzień 31.12.2018 r., wyniosła 1154,5525 ha, w tym: 

- grunty oddane w trwały zarząd - 159,4861 ha, 

- grunty oddane w użytkowanie - 178,1990 ha, 

- grunty w użyczeniu - 7,1948 ha, 

- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego - 0,0197 ha. 

 

3.2.2 Stan ewidencji nieruchomości 

 

Ewidencja nieruchomości obejmuje: 

a)  nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśli oraz Miasta Przemyśla                 

na prawach powiatu, które stanowią 5166 działek o powierzchni 1420,1190 ha, w tym: 

-  4690 nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl o powierzchni 1336,9764 ha, 

-  476 nieruchomości Miasta Przemyśla na prawach powiatu o powierzchni 83,1426 ha, 

w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 

- na rzecz osób fizycznych - 22,4901 ha, 

- na rzecz osób prawnych - 243,0961 ha; 

b)  nieruchomości pozostające we współwłasności Gminy Miejskiej Przemyśl, które stanowią                    

358 działek o powierzchni 35,5814 ha; 

c)  nieruchomości pozostające w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz Miasta 

Przemyśla na prawach powiatu, w tym: 

-  452 działki będące w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl o powierzchni 94,6848 ha, 

- 124 działki będące w posiadaniu Miasta Przemyśla na prawach powiatu o powierzchni 

24,8131 ha. 

 

3.2.3 Sposób zarządzania gminnym zasobem nieruchomości 

 

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje w szczególności: bieżące ewidencjonowanie 

nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, wycenę nieruchomości, opracowywanie 

planów wykorzystania zasobu, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu 

oraz windykację tych należności, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, oddanie w trwały 

zarząd, użytkowanie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także wnoszenie jako 
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wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie 

nieruchomości. 

Ponadto podejmowane są czynności w postępowaniu sądowym dotyczące m.in. własności 

lub innych praw rzeczowych na nieruchomościach, o zapłatę należności za korzystanie 

z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie 

nabycia spadku oraz stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, sporządzanie 

dokumentacji geodezyjno-prawnej, podziały nieruchomości oraz sukcesywne składanie 

wniosków do sądu o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lub wpis w księdze 

wieczystej. 

 

3.2.4 Główne kierunki gospodarowania gminnym zasobem 
nieruchomości 

 

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami, w tym zasobu, w roku 2018  

w szczególności objęły: 

-  nabycie na własność Gminy Miejskiej Przemyśl, na podstawie decyzji Wojewody 

Podkarpackiego (działki o łącznej powierzchni 3,7701 ha), 

-  nabycie przez Gminę Miejską Przemyśl, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla  

(drogi), o łącznej powierzchni 0,7321 ha, 

-  nabycie przez Gminę Miejską Przemyśl, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla, 

(drogi - zrid), o łącznej powierzchni 0,0279 ha, 

-  nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości przeznaczonych pod drogę 

publiczną, na  podstawie umowy, o łącznej powierzchni 0,0479 ha, 

-  oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 0,9300 

ha,  

-  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób 

fizycznych, o łącznej powierzchni 0,4082 ha, 

-  oddanie w dzierżawę nieruchomości o powierzchni ok. 129,0000 ha, 

-  oddanie w trwały zarząd nieruchomości o powierzchni 4,9063 ha, 

-  stwierdzenie nabycia prawa użytkowania na rzecz nieruchomości o powierzchni 2,9239 ha, 

-  wygaszanie trwałego zarządu dla nieruchomości, o łącznej powierzchni 2,9374 ha,      

- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu  

przez Gminę Miejską Przemyśl - 33 lokale, 

-  sprzedaż lokali wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu - 6 lokali, 

-  sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonych 

części gruntu - 9 lokali, 

- sprzedaż lokali użytkowych/podwórek wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 

niewydzielonych części gruntu - 1 lokal, 

-  zbycie przez Gminę Miejską Przemyśl (sprzedaż) - 27 nieruchomości. 

Prezydent Miasta Przemyśla gospodaruje zasobem nieruchomości Miasta Przemyśla 

zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej - zadania własne gminy 

i cele publiczne, a także przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzane plany wykorzystania zasobu, które 

określają przede wszystkim sposoby zarządzania i dysponowania nieruchomościami. Kierunki 

gospodarowania rozpatrywane są na bieżąco i uwzględniają efektywne zarządzanie 

nieruchomościami. 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV. OŚWIATA I EDUKACJA 
 

4.1  ORGANIZACJA OŚWIATY I EDUKACJI W MIEŚCIE  

 

Atutem Miasta Przemyśla jest różnorodność jednostek oświatowych. Miasto prowadzi 

przedszkola, wszystkie typy szkół dla młodzieży, szkoły dla dorosłych oraz ośrodki dla 

uczniów niepełnosprawnych. Na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i oddziałów 

gimnazjalnych funkcjonują klasy integracyjne. Mieszkańcy Przemyśla mają więc możliwość 

kształcenia na różnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Działalność szkół wspierają placówki oświatowe: poradnia 

psychologiczno – pedagogiczna oraz młodzieżowy dom kultury. 

 

4.1.1 Przedszkola ogólnodostępne  

 

Przemyśl może pochwalić się szeroką ofertą wychowania przedszkolnego. W mieście 

funkcjonuje: 12 przedszkoli ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Przemyśl. 

Korzysta z nich 1266 dzieci, zorganizowanych w 52 oddziałach. Ponadto w mieście 

funkcjonuje 15 przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty (w tym 1 publiczne i 14 

niepublicznych) oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej dla mniejszości narodowej. 

Liczba miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych gwarantuje przyjęcie wszystkich 

chętnych dzieci, dzięki czemu blisko 84% dzieci objętych jest opieką przedszkolną.     

 
Wykres 1. Przedszkola ogólnodostępne miejskie i niepubliczne w r. szk. 2017/2018 
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4.1.2 Szkoły podstawowe ogólnodostępne  

 

Miasto prowadzi 9 szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym jedną z oddziałami 

integracyjnymi i jedną dla mniejszości narodowej. Kształci się w nich 3636 uczniów, 

zorganizowanych w 162 oddziałach. We wszystkich szkołach funkcjonują świetlice, a stołówki 

– we wszystkich jednostkach z wyjątkiem szkoły dla mniejszości ukraińskiej.  

W trzech szkołach uczniowie kształcą się w oddziałach klas sportowych i mistrzostwa 

sportowego.  

Ponadto szkoły realizują międzynarodowy program nauki języka niemieckiego (DSD), 

który umożliwia uczniom uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego. Ofertę miasta 

w zakresie szkół podstawowych uzupełnia 5 jednostek niepublicznych.  

 

Wykres 2. Szkoły podstawowe ogólnodostępne miejskie i niepubliczne w r. szk. 2017/2018 
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4.1.3  Szkoły ponadgimnazjalne / ponadpodstawowe ogólnodostępne dla 
młodzieży   

 

Miasto Przemyśl prowadzi: 4 licea ogólnokształcące, w tym 1 dla mniejszości narodowej, 

5 techników, 2 branżowe szkoły I stopnia. Za wyjątkiem dwóch liceów ogólnokształcących, 

pozostałe szkoły wchodzą w skład zespołów. Kształci się w nich 3438 uczniów, 

zorganizowanych w 115 oddziałach.  

Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych jest 

uporządkowane. Każdy zespół posiada swoją specyfikę kształcenia. Nie występuje zjawisko 

dublowania się zawodów. Szkoły urozmaicają ofertę kształcenia poprzez wprowadzanie 

nowych atrakcyjnych dla uczniów zawodów oraz  prowadzenie kształcenia  w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W celu utrzymania jak największej liczby zawodów, 

tworzone są klasy wielozawodowe, w tym również dla młodocianych pracowników.   

W liceach ogólnokształcących funkcjonują tzw. klasy wojskowe dla uczniów 

o zainteresowaniach związanych z tematyką obronną, klasy realizujące program 

„Informatyczne zielone garnizony”, umożliwiający specjalistyczne kształcenie informatyczne 

oraz klasa mistrzostwa sportowego. Przy jednym z liceów funkcjonuje internat. 

Ofertę miasta w zakresie kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym 

/ponadpodstawowym uzupełniają  4 szkoły prowadzone przez inne podmioty  (w tym 1 liceum 

ogólnokształcące, szkoła muzyczna II stopnia i 2 szkoły policealne).  

 

Wykres 3. Szkoły ponadpodstawowe/ ponadgimnazjalne miejskie i inne w r. szk. 2017/2018 
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4.1.4 Szkoły dla dorosłych  

 

Miasto Przemyśl prowadzi następujące szkoły dla dorosłych: 1 szkołę podstawową 

(stacjonarną), o strukturze klas VII-VIII, w której funkcjonują wygaszane oddziały 

gimnazjalne, 2 licea ogólnokształcące (1 stacjonarne i 1 zaoczne), 2 szkoły policealne 

(1 stacjonarna i 1 zaoczna). Wszystkie szkoły funkcjonują w jednym zespole.  Kształci się 

w nich 542 słuchaczy, zorganizowanych w 17 oddziałach.  

Ponadto w mieście funkcjonują niepubliczne szkoły dla dorosłych: 6 liceów 

ogólnokształcących i 7 szkół policealnych. 

 

 

Wykres 4. Szkoły dla dorosłych miejskie i inne w r. szk. 2017/2018 

  

 

 
 

4.1.5 Szkoły specjalne  
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 dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. 
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W skład ww. ośrodków wchodzi 13 szkół różnego typu. Kształci się w nich 453 uczniów, 

zorganizowanych w 72 oddziałach, natomiast z całodziennego pobytu korzysta 110 uczniów, 

zorganizowanych w 16 grupach wychowawczych.  

Ponadto w mieście funkcjonują 2 niepubliczne placówki specjalne: ośrodek rehabilitacyjno 

– edukacyjno – wychowawczy oraz młodzieżowy ośrodek socjoterapii, w którym funkcjonuje 

szkoła podstawowa z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi. 

 

Wykres 5. Szkoły specjalne miejskie i inne w r. szk. 2017/2018 

 
 

4.1.6 Pozostałe placówki  

 

Miasto Przemyśl prowadzi: Młodzieżowy Dom Kultury i Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

Młodzieżowy dom kultury oferuje dzieciom i młodzieży różnorodne formy spędzania 

wolnego czasu oraz rozwijania zdolności i zainteresowań. MDK prowadzi zajęcia w 40 

sekcjach, w których uczestniczy 757 dzieci i młodzieży. Stwarza możliwość korzystania 

z zajęć: artystycznych (muzycznych, tanecznych, plastycznych), sportowych (tenis stołowy, 

bilard, szachy, fitnes), edukacyjnych (języki obce, zajęcia komputerowe, literackie, medialne).  

Ponadto, MDK jest organizatorem wielu cyklicznych imprez artystycznych i sportowych 

oraz organizatorem wypoczynku letniego i zimowego.  
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Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom 

i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem 

i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

  

4.1.7 Podsumowanie organizacji  

 

Łącznie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Przemyśl kształci się 

10 237 uczniów, zorganizowanych w 453 oddziałach.  Liczba uczniów i oddziałów wykazuje 

tendencję spadkową. Na przestrzeni 10 lat szkolnych ubyło 4542 uczniów i 154 oddziały. 

Spadek liczby uczniów i oddziałów spowodowany jest głównie niekorzystną demografią.  

 

Wykres 6. L. uczniów w przedszkolach i wszystkich typach szkół i placówek – tendencje 

 
 

Wykres 7. L. oddziałów w przedszkolach i wszystkich typach szkół i placówek – tendencje 
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4.2   STAN ZATRUDNIENIA   

 

4.2.1 Nauczyciele  

 

W przemyskich przedszkolach, szkołach i placówkach pracuje 1356 nauczycieli 

zatrudnionych na 1206 etatach. 93% kadry pedagogicznej stanowią nauczyciele posiadający 

wysokie stopnie awansu zawodowego (nauczyciele mianowani i dyplomowani).  

 
Wykres 8. Liczba et. nauczycieli (bez godz. ponadwym.) wg stopnia awansu zawodowego w r. 

szk. 2017/2018 

 

 

4.2.2 Pracownicy niepedagogiczni  

 

Kadrę niepedagogiczną jednostek oświatowych stanowią: pracownicy ekonomiczno – 

administracyjni, pracownicy obsługi, w tym kuchni i stołówki oraz pracownicy zatrudnieni 

w charakterze pomocy nauczyciela, zatrudnieni na 419 etatach. 
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Wykres 9. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych w r. szk. 2017/2018 



ROZDZIAŁ V. KULTURA, TURYSTYKA, SPORT  
 

5.1  KULTURA 

 

1. Współdziałanie z komórkami finansowymi samorządowych instytucji kultury 

tj. Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

w zakresie opracowywania planów finansowych tych instytucji oraz sprawozdawczości 

budżetowej.  

2. Porozumienie Gminy Miejskiej Przemyśl z Zarządem Powiatu Przemyskiego 

na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Przemyską Bibliotekę 

Publiczną. 

3. Rozpatrywanie ofert oraz zlecanie zadań publicznych z zakresu kultury organizacjom 

pozarządowych w ramach tzw. małej dotacji pozakonkursowej: 

1)  XVII Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel - Podkarpackie Stowarzyszenie 

GOSPEL, 

2)  Niewidomi w świecie książek, konkurs literacki - Polski Związek Niewidomych, 

3)  V Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych -Przemyska Kongregacja Kupiecka, 

4)  100 lat Niepodległości RP i praw człowieka – od Wilsona, Daszyńskiego do WATCH 

DOCS  - Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu, 

5)  Brave Kids Przemyśl - Fundacja Wymiany Kulturowej „ToTu ToTam”, 

6)  XIX Ogólnopolski Turniej Tańca - Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, 

7)  XIX Przemyska Wiosna Fredrowska - Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry 

„Fredreum”, 

8)  Publikacja Rocznika Przemyskiego 54 t. - Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

9)  Organizacja konferencji pt.”1918: Polskie Drogi do Niepodległości – Przemyśl, 

Galicja, Polska” - Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

10)  Nadsańskie Spotkania Poetyckie - Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 

11)  Piknik „Niepodległa to MY” - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Sebastiana 

Biskupa, 

12)  VI Przemyski „Hip Hop Jam” - Stowarzyszenie Młodość ze Sztuką, 

13)  Przemyska scena letnia - Stowarzyszenie Muzyczne „SYMFONIA” 

14)  Przemyskie święto ulic – 100 lat Polsko !! - Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia 

Civitas”, 

15)  Przemyśl miastem wielu kultur – Romowie są wśród nas Stowarzyszenie Romów 

Przemyskich  

16)  XXXV Przemyska Jesień Muzyczna METAMORFOZY w 100 lecie Odzyskania 

Niepodległości Polski - Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu.  

4.  Nadzorowanie przebiegu realizacji w/w zadań oraz wykorzystanie środków finansowych 

przekazanych na realizację przedsięwzięć kulturalnych.  
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5.  Koordynacja działań związanych z organizacją świąt rocznicowych wraz z organizacjami 

w tym: 

 1) 78 rocznica Deportacji Polaków na Sybir wraz ze Związkiem Sybiraków oddział 

Przemyśl – organizacja uroczystości w Kościele pw. Św. Trójcy oraz przy nieczynnej 

rampie na Bakończycach; 

2)  78 rocznica Zbrodni Katyńskiej wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Ofiar Katyńskich 

Koła w Przemyślu – organizacja uroczystości w Kościele Ojców Karmelitów Bosych 

3)  Dzień Flagi w dniu 2 Maja 2019 r. – organizacja uroczystości przy Pomniku Orląt 

Przemyskich; 

4)  Święto Konstytucji 3 Maja 

 współorganizacja Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej w intencji ojczyzny 

z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych, 

Salezjańskiej Orkiestry Dętej „Augustino", Chóru "Magnificat”, 

 organizacja uroczystości na Wzgórzu Zamkowym przy kamieniu 

upamiętniającym Konstytucję 3 Maja; 

5)  75 rocznica Zbrodni Wołyńskiej wraz ze Stowarzyszeniem Pamięci Polskich Termopil 

i Kresów 

 współorganizacja Mszy Świętej w kościele Ojców Karmelitów Bosych,  

 organizacja uroczystości przy Grobie Wołyńskim na Cmentarzu Wojskowym; 

6)  74 rocznica Powstania warszawskiego wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – 

współorganizacja uroczystości na placu przy Pomniku Orląt Przemyskich; 

7)  79 rocznica wybuchu II wojny światowej 

 współorganizacja Mszy Świętej w kościele Ojców Karmelitów Bosych w intencji 

ofiar II Wojny Światowej z udziałem 5 batalionu strzelców podhalańskich 

oraz pocztów sztandarowych, 

 organizacja uroczystość na Cmentarzu Wojskowym przy grobie 

Nieznanego  Żołnierza z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 

i pocztów sztandarowych; 

8)  79 rocznica napaści Związku sowieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka wraz ze 

Związkiem Sybiraków w Polsce oddział w Przemyślu oraz 5 batalionem strzelców 

podhalańskich 

 współorganizacja Mszy Świętej w kościele Ojców Karmelitów Bosych w intencji 

ofiar sowieckiej agresji  oraz zamarłych i żyjących Sybiraków, 

 organizacja uroczystości przy pomniku poświęconym zesłańcom Sybiru i ofiarom 

Katynia przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego; 

9)  100 rocznica Odzyskania niepodległości przez Polskę wspólnie z 5 batalionem 

strzelców podhalańskich 

 współorganizacja Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów 

sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Archidiecezjalnego 

Chóru „Magnificat”, Salezjańskiej Orkiestry Dętej „Augustino”, 

 organizacja uroczystości patriotycznej przy Pomniku Orląt Przemyskich; 

10) 100 rocznica bitwy pod Niżankowicami wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – 

pomoc przy organizacji uroczystości przy Pomniku Orląt Przemyskich. 
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6.  Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną instytucji, placówek i stowarzyszeń:  

 współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych,  

 wsparcie merytoryczne, organizacyjne lub finansowe przedsięwzięć kulturalnych, 

 występowanie z wnioskami o nagrody dla animatorów działalności kulturalnej do 

podmiotów zewnętrznych. 

 

Przedsięwzięcia wspieranie przez Wydział: 

 Biesiada teatralna w Horyńcu – Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry 

„FREDREUM” – wsparcie finansowe w postaci uiszczenia opłaty akredytacyjnej za 

uczestników; 

 Publikacja poświęcona twórczości Mariana Strońskiego – Muzeum Narodowe Ziemi 

Przemyskiej – dofinansowanie albumu poświęconego Marianowi Strońskiemu; 

 Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat, Srebrny Czworokąt 2018 – Galeria 

Sztuki Współczesnej w Przemyślu 

 Wsparcie finansowe poprzez ufundowanie nagrody, 

 Opłata za transport obrazów na wystawę „OstrawArt”, 

 Wykonanie oraz montaż i demontaż reklamy Międzynarodowego Triennale 

Malarstwa Regionu – Karpat, Srebrny Czworokąt 2018, 

 Opłata za reklamę prasową, 

 Opłata za plakaty oraz pomoc w ich rozwieszeniu, 

 Opłata za noclegi dla Jury; 

 Bieg Tropem Wilczym – Przemyski Klub Biegacza  

 udzielenie patronatu Prezydenta Miasta Przemyśla, 

 wsparcie finansowe na zakup pucharów; 

 Publikacja albumu „Henryk Poddębski. Polska Niepodległa. Fotografie z lat 1918-1939” – 

Wydawnictwo Boni Libri 

 Zakup 5 egzemplarzy wydawnictwa, 

 Patronat nad publikacją; 

 XIV Edycja Szkolnych Prezentacji Artystycznych – Szkoła Podstawowa Nr 15 

w Przemyślu – zakup nagród dla finalistów konkursu; 

 Wsparcie Festiwalu -  Piosenka w Mundurze – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 

 Udział w Jury, 

 Pomoc w rozprowadzeniu plakatów, 

 Wsparcie finansowe poprzez zakup nagród; 

 Udział w projekcie „Czytaj PL” – Urząd Miasta Krakowa – wywieszenie plakatów na 

terenie miasta; 

 Pomoc w zorganizowaniu wystawy stworzonej przez Pana Przemysława Chorążykiewicza 

w Przemyskich podziemiach; 

 Opracowanie i złożenie wniosku na doroczną nagrodę zarządu województwa 

podkarpackiego dla Państwa Lucyny i Henryka Rudawskich; 

 Zakup 20 sztuk publikacji Księga Pamiątkowa w 100 rocznicę urodzin Arcybiskupa 

Tokarczuka – Libra PL; 



Rozdział V. Kultura, turystyka, sport 

48 

 

 40 Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – Centrum Kulturalne w Przemyślu – 

ufundowanie nagrody;  

 Przemyska Gra Miejska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – pomoc przy 

organizacji przedsięwzięcia (powiadomienie służb, materiały promocyjne, podłączenie do 

skrzynki elektrycznej); 

 Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim – Podkarpacki Okręgowy 

Związek Narciarstwa w Ustrzykach Dolnych – pomoc przy organizacji uroczystego 

zakończenia Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim; 

 25-lecie działalności - Diamond Club w Przemyślu 

 Udzielenie patronatu Prezydenta Miasta Przemyśla, 

 Ekspozycja plakatów; 

 Występ zespołu tanecznego „Koralik” – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego 

„Koralik” 

 Pomoc przy organizacji, 

 Poinformowanie służb; 

 41. Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „TAŃCOWAŁY 

DWA MICHAŁY” – Centrum Kulturalne – wsparcie finansowe na zakup nagrody dla 

laureata; 

 XX Mistrzostwa Polski w Tańcach na Wózkach 2018 – Studio Tańca GOLDEN DANCE – 

zorganizowanie i sfinansowanie transportu na mistrzostwa; 

 Wsparcie organizacji sympozjum „Lato z historią w tle” –  Tradycyjny Oddział C. I K. 

Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 Barona  Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków  

 Udzielenie patronatu Prezydenta Miasta,  

 Wynajęcie autobusu, 

 Organizacja spotkania; 

 Serial „Młody Piłsudski” 

 Pomoc przy organizacji filmu, 

 Organizacja spotkań ze służbami w celu ustalenia korzystania z ulic, placów, itp., 

 Pomoc przy uzupełnianiu dokumentów, tj. Wniosek o udzielenie zezwolenia na 

wykorzystanie dróg w sposób szczególny; 

 Audycja radiowa – Dwójka na miejscu – Znaku Niepodległej – Program 2 Polskiego Radia 

S.A. – pomoc przy organizacji audycji; 

 XII Festiwal Kultury Japońskiej w Przemyślu – Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu 

 Pomoc przy organizacji, 

 Udzielenie patronatu Prezydenta Miasta, 

 Zorganizowanie busa w celu przewiezienia artystów, 

 Pomoc w rozpropagowaniu zaproszeń; 

 1 Przemyska Rewolucja Literacka – Księgarnia Kontrabanda Literacka 

 Pomoc przy organizacji,  

 Poinformowanie służb; 

 Wyjazd zespołu Przemyśl-Karpacz – Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” – zorganizowanie 

i sfinansowanie przewozu tancerzy; 
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 Uroczystość posadzenia „Dębu stulecia – Przemyska Kongregacja Kupiecka – udzielenie 

zgody oraz pomoc poprzez poinformowanie służb; 

 Konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży „Bosco kolędować Jezusowi” – Parafia 

Rzymskokatolicka Św. Stanisława Biskupa – wsparcie finansowe konkursu; 

 25 Festiwal Akordeonowy – Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” przy ZPSM 

w Przemyślu – partycypacja w kosztach związanych z organizacją 25 Jubileuszowego 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu w dniach 5 – 8 grudnia 

2018 r.; 

 „Międzyszkolnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek” – Szkoła Podstawowa Nr 14 – wsparcie 

finansowe; 

 Konkurs „Szopka oczami dziecka” – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – wsparcie 

finansowe; 

 Wsparcie organizacyjne  ceremonii pogrzebowej Jana Jawornickiego; 

 Sylwester – Rynek Starego Miasta – Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – usługa 

transportowa sceny plenerowej; 

 Dni Kultury Żeglarskiej w Przemyślu – Spotkanie pod Wantami” – Przemyski Okręgowy 

Związek Żeglarski – udzielenie patronatu Prezydenta Miasta. 

 

7.  Prowadzenie spraw związanych z Doroczną Nagrodą Miasta Przemyśla za wybitne 

działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury -  zgodnie z procedurą określoną 

w  obowiązującym regulaminie. 

8.  Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Honorowego Wyróżnienia Zasłużony 

dla Miasta Przemyśla – zgodnie z procedurą określoną w obowiązujących szczegółowych 

zasadach. 

9.  Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium twórczego dla osób 

zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 

zgodnie procedurą określoną w obowiązującym regulaminie. 

10.  Sporządzenie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych dotyczących instytucji, 

stowarzyszeń, organów samorządowych i rządowych oraz innych służb i osób 

współpracujących z wydziałem. 

11.  Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych. 

12. Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę wspólnie z 5 

batalionem, strzelców podhalańskich 

1) „Parada przedszkolaków” 

- parada biało-czerwona  dzieci z przedszkoli i szkół klas 1-3 SP, ubranych w barwy 

narodowe, przebranych za postacie historyczne z  rekwizytami i balonami, zbiórka 

na Placu Niepodległości (w kolejności: orkiestra – dzieci – oficjele), przemarsz 

ul. Franciszkańską / K. Wielkiego, Wodna do Pomnika Piłsudskiego 

- występ dzieci przy Pomniku Piłsudskiego  

- przejście parady ul. Wodną do Rynku Starego Miasta 

- odśpiewanie hymnu  

- zapowiedź wypuszczenia biało-czerwonych balonów przez dzieci 

- występ dzieci  

- warsztaty robienia kotylionów 



Rozdział V. Kultura, turystyka, sport 

50 

 

- wypieki– szkoła gastronomiczna (wypieki rozdawane przez osoby przebrane 

w stroje tradycyjne, w pierwszej kolejności dzieciom) 

- pokaz sprzętu wojskowego 

- grochówka wojskowa. 

2) Defilady ulicami miasta z 5. BSP na  Plac Niepodległości;  

3) Organizacja z 5. bsp Uroczystej Mszy Świętej (polowa);  

4) Koncert Wojskowej Orkiestry Garnizonowej z Rzeszowa; 

5) Organizacja Wieczoru z dwudziestoleciem międzywojennym: Spektakl muzyczny 

„Dla Pani Wszystko”.  

13. Partycypacja w kosztach koncertu Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej 

i Archidiecezjalnego  Chóru „MAGNIFICAT” z okazji 100-lecia urodzin ks. Arcybiskupa 

Ignacego Tokarczuka oraz 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski. 

14.  Partycypacja w kosztach wydania albumu Mariana Strońskiego w 100 lecie przez Muzeum 

Narodowe Ziemi Przemyskiej. 

15.  Partycypacja w kosztach 25 Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w 100 lecie 

Niepodległości.  

16.  Partycypacja w kosztach spektaklu Cracovia Danza „Paderewski. Fantazja i legenda”. 

17.  Pomoc organizacyjna - Wystawa fotografii Urszuli Kaczor. 

18.  Organizacja uroczystości odsłonięcia odnowionego Pomnika Legionistów Polskich 

z 1914-1918 r. na Cmentarzu Wojskowym. 

19. Organizacja uroczystości z okazji setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej – 

współpraca  z delegacją z Węgier. 

20.  Organizacja uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej bitwie pod Zadwórzem. 

21. Organizacja uroczystości odsłonięcia tablicy przy pomniku Marszałka J. Piłsudskiego. 

22. Prowadzenie spraw związanych z użyciem herbu przez osoby fizyczne i prawne – 

przyjmowanie wniosków i sporządzenie stosownych umów. 

 

5.2  TURYSTYKA 

 

1. Koordynowanie i nadzorowanie pod względem merytorycznym i finansowym 

działalności  Miejskiej Informacji Turystycznej   

 

Informacja turystyczna z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 stanowi ważny element promocji 

miasta Przemyśla wśród turystów i gości przyjeżdżających do Przemyśla. Działa przy wsparciu 

finansowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu. W wyniku certyfikacji przeprowadzonej przez 

Podkarpacką Organizację Turystyczną zostały przyznane 2 „*” na cztery możliwe 

wg Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.  

Zadanie zostało zlecone w 2018 r. w trybie zamówień publicznych Fundacji Kresowe 

Centrum Nauki i Rozwoju Perła Galicji na okres dwóch lat od dnia 2 stycznia 2018 r. – do 31 

grudnia 2019 r.  

W ramach Miejskiej Informacji Turystycznej  dodatkowo został otwarty punkt na dworcu 

PKP w Przemyślu czynny codziennie  od poniedziałku do niedzieli od godz. 9.00 do 17.00. 
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Z uwagi na wzmożony ruch turystyczny i pasażerowy powstały w wyniku uruchomionych 

dodatkowych połączeń kolejowych krajowych i na Ukrainę, punkt IT spełnia niezwykle ważną 

rolę, zarówno w sensie informacyjnym, jak i promocyjnym. Jest miejscem do którego trafia 

turysta, szukający konkretnych informacji bądź szczególnego rodzaju zachęty, rekomendacji 

do spędzenia wolnego czasu w Przemyślu, służy pomocą, informacją i doradztwem. Miejskie 

Centrum Informacji Turystycznej udziela podstawowych informacji dotyczących miasta 

Przemyśla, i wychodzi naprzeciw wszelkim potrzebom turystów.  

Polecane są miejsca znane i nieznane w Przemyślu i Powiatu Przemyskiego, udzielane 

są porady turystom chcącym odwiedzić Ukrainę i odkryć ciekawe miejsca na szlakach Pogórza. 

Prowadzona jest sprzedaż map turystycznych, przewodników, albumów, pamiątek, jak również 

książek o tematyce regionalnej, kresowej i nie tylko. W ofercie znajduje się także szeroka gama 

pamiątek związanych z Przemyślem m.in. magnesy, koszulki, kubki, poduszki, kubki 

czy pamiątki forteczne. W ofercie znaleźć można  również  pamiątki związane z historią 

Przemyśla jak przemyskie dzwony i fajki wyrabiane przez lokalnych twórców.  

W Informacji jest dostępne stanowisko komputerowe dla turystów, którzy mogą bezpłatnie 

skorzystać z internetu oraz bezprzewodowa sieć wi-fi. Obiekt posiada rekomendację MPR - 

Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 

(www.greenvelo.pl).  

 

2. Koordynowanie pod względem merytorycznym i finansowym działalności  

Przemyskich Podziemi  

 

Przemyskie Podziemia prowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego przez Fundację Kresowe 

Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Zadanie realizowane w trybie zamówień 

publicznych.  

Wejścia do przemyskich podziemi z przewodnikiem odbywają się w pełnych godzinach 

otwarcia obiektu. W obiekcie funkcjonuje punkt sprzedaży biletów, wydawnictw i drobnych 

pamiątek promujących Miasto Przemyśl.  

 

3. Prowadzenie całorocznego punktu Informacji Turystycznej w Bramie Sanockiej 

Dolnej 

 

Zadanie zostało zlecone w trybie zamówień publicznych Przemyskiemu Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. W ramach umowy Stowarzyszenie obsługuje punkt IT 

oraz oprowadza wycieczki na trasie: od Bramy Sanockie Dolnej -  Wzgórze Trzech Krzyży – 

Zniesienie.  

Ponadto w sezonie letnim organizowane są umundurowane patrole Szwejków 

przechadzające się ulicami miasta i rozdające ulotki o Przemyślu turystom i gościom 

odwiedzającym nasze miasto. Prowadzona jest również akcja „Zdobywca Twierdzy Przemyśl” 

dla tych, którzy odwiedzą forty Twierdzy Przemyśl. Otwarcie punktu Informacji Turystycznej 

jest wynikiem podpisania umowy partnerskiej z 11 sierpnia 2011 roku zawartej pomiędzy 

Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl a Gminą Miejską Przemyśl w ramach 

realizacji wspólnego projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy 

Przemyśl. W 2018 roku obiekt odwiedziło 7600 turystów z kraju i zagranicy. 
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4. Dofinansowanie działalności Muzeum Twierdzy Przemyśl  

 

Zadanie realizowane przez  Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii 

Fortecznej. Ekspozycja z I wojny światowej prezentująca cenne przedmioty związane 

z Twierdzą Przemyśl stanowi doskonałą lekcją historii dla zwiedzających.  

Umundurowani przedstawiciele stowarzyszenia biorą aktywny udział w imprezach 

organizowanych przez Urząd Miejski.  

  

5. Dofinansowanie działalności Schronu Linii Mołotowa prowadzonego przez 

Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa „Projekt 8813” 

 

Od kilku lat podpisywana jest umowa ze Stowarzyszeniem na prowadzenie punktu 

Informacyjnego o Linii Mołotowa w sezonie turystycznym w okresie od  maja do  października. 

Ekspozycja historyczna udostępniana jest w soboty od godz. 14.00 – 18.00 i w niedzielę od 

godz.12.00 – 18.00.  

Wycieczki oprowadzane są przez umundurowanych członków Stowarzyszenia po obiekcie 

i wręczane są bezpłatne materiały promujące miasto Przemyśl. Z roku na rok zainteresowanie 

turystów obiektem zwiększa się, potwierdzeniem są rosnące statystyki. W sezonie 

turystycznym 2018 obiekt zwiedziło ogółem ok. 3500 turystów.  

W bunkrze znajduje się ekspozycja muzealna związana z losami Przemyśla i „Linii 

Mołotowa” w okresie II wojny światowej.  

 

6. Organizacja i współorganizacja imprez turystyczno-krajoznawczych przy wsparciu 

finansowym Urzędu Miejskiego 

 

Dofinansowanie i współorganizacja całorocznych lub krótkoterminowych przedsięwzięć, 

w tym: imprez popularyzujących krajoznawstwo, rajdów i wycieczek pieszych, rowerowych 

zachęcających do aktywnego wypoczynku, ukierunkowanych na edukację krajoznawczą, 

historyczną i przyrodniczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wykaz imprez organizowanych przy wsparciu UM: 

1) Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego” (org. Koło Przewodników 

Turystycznych PTTK); 

2)  „Rajd wiosenny” (org. Przemyski Oddział PTTK); 

3)  „Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemyśl” (edycja wiosenna i jesienna), org. Przemyski 

Oddział PTTK; 

4)  „Majówka Turystyczna” przy współpracy z Przemyskim Oddziałem PTTK , w tym: 

Akcja „Stop Przewodnik Czeka” obejmująca wycieczki tematyczne z przewodnikiem po 

najciekawszych zabytkach miasta oraz  Rajd rowerowy „Rowerem z Biało – Czerwoną”; 

5)  „XXVII Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II” (org. PTTK); 

6) „20 Odlotowe Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl” (org. Przemyskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka); 

7 )  Ogólnopolski Rajd dr  M. Orłowicza” (org. PTTK); 

8)  III Edycja Festiwalu Slajdów Podróżniczych „Przemyślne Podróże” (org. „Fundacja 

Azymut”); 
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9)  Patrole żołnierskie w sezonie letnim z okazji Odzyskania Niepodległości (org. Przemyskie 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K”. Umundurowane patrole 

żołnierskie w mundurach I Brygady Legionów, przechadzając się ulicami miasta 

przypominały o 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, o pierwszym zwycięstwie 

odrodzonego Wojska Polskiego, które miało miejsce w Przemyślu, a przede wszystkim 

pełniły rolę „mobilnej informacji turystycznej” promując miejsca godne odwiedzenia 

w naszym mieście;  

10)  Akcja „Stop Przewodnik Czeka” w sezonie letnim (wycieczki tematyczne 

z przewodnikiem do najciekawszych miejsc i zabytków miasta); 

11)  Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK (org. PTTK);  

12) Rajd historyczny z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości „Śladami Orląt 

Przemyskich” (org. PTTK). 

 

7. Przygotowanie i prowadzenie imprezy wizerunkowej turystycznej 

 

Od kilkunastu lat Urząd Miejski jest organizatorem „Miejskich Obchodów Światowego 

Dnia Turystyki” przy współpracy z organizacjami turystycznymi. Co roku impreza ma inną 

tematykę i w 2018 roku święto turystki odbywało się pod hasłem: „Szlakiem Green Velo w te 

strony, gdzie biją Przemyskie Dzwony” promując 200 letnie tradycje ludwisarzy przemyskich 

oraz szlak rowerowy Green Velo.  

Program imprezy adresowany do wszystkich, którzy w szczególny sposób propagują 

i dostrzegają turystykę w mieście. Podczas jedenastu edycji propagowane są największe 

atrakcje i bogactwa naszego miasta i okolic oraz kierunki rozwoju tej ważnej społecznie 

i gospodarczo dziedziny.  

Nieodłącznym elementem corocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki 

w Przemyślu jest wręczenie wyróżnień Zasłużonym w Turystyce przez Prezydenta Miasta 

Przemyśla. 

 

8. Przygotowywanie i organizacja wizyt studyjnych study tour i press tour dziennikarzy 

krajowych i zagranicznych 

 

1) Współpraca z Instytutem Polskim w Pradze przy organizacji wizyty studyjnej blogerów 

w zakresie poznawania fortyfikacji Twierdzy Przemyśl; 

2) Współpraca z Ministerstwem Obrony oraz Muzeum Historii Wojen z Węgier 

przy organizacji wizyty studyjnej dla uczestników uroczystości związanej z zakończeniem 

I wojny światowej. Tematyka wizyty dotyczyła zwiedzania fortów Twierdzy Przemyśl 

z upamiętnieniem podczas głównych uroczystości wszystkich poległych żołnierzy 

węgierskich na cmentarzu głównym w Przemyślu. 
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9. Prowadzenie badań i monitoringu turystycznego, w tym m.in. w zakresie ruchu 

turystycznego, gospodarki turystycznej oraz innych analiz i opracowań 

  

Opracowywanie sezonowych i całorocznych raportów z analizy ruchu turystycznego na 

podstawie danych z obiektów noclegowych, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, 

centrum informacji turystycznej oraz obiektów turystycznych. 

Z danych uzyskanych z obiektów turystycznych w 2018 roku ruch turystyczny w sezonie 

2018  utrzymuje się na podobnym poziomie  co w poprzednim.  

Centrum Informacji Turystycznej w Rynku i nowo otwarty punkt IT na  dworcu PKP 

obsłużyły łącznie 33 898 turystów. Tendencja wzrostowa wynika z uruchomionych przez PKP 

nowych połączeń kolejowych w kraju  i na Ukrainę. Wśród odwiedzjących nasze miasto 

w statystykach dominują turyści krajowi. Najwięcej osób przyjeżdżało z województwa 

podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego dolnośląskiego, lubelskiego, 

wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.  

Wśród turystów zagranicznych największą grupę odwiedzających stanowią turyści 

z Niemiec,  w dalszej kolejności: Ukraińcy, Austriacy, Węgrzy, Rosjanie, Włosi Kanadyjczycy, 

Brytyjczycy, Francuzi, Norwedzy, USA, Izraelczycy, Słowacy, Czesi, Australijczycy. 

Turyści najczęściej pytają o atrakcje Przemyśla, o zabytki i gdzie można coś dobrego zjeść, 

przechowalnię bagażów, camping, parkingi strzeżone całodobowe dla samochodów itp.. Pytają 

o forty Twierdzy Przemyśl, jak dojechać w Bieszczady, o gospodarstwa agroturystyczne, 

o szlak Green VELO oraz o okoliczne miejscowości: Krasiczyn, Bolestraszyce oraz Kalwarię 

Pacławską,  

Statystyki  również przedstawiają tendencję wzrostową w zakresie  wykorzystania bazy 

noclegowej w sezonie turystycznym. Z danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego 

w Rzeszowie  za okres maj – wrzesień wynika, że więcej  turystów skorzystało z noclegów niż 

w sezonie 2017.  

 

10. Współpraca z przedstawicielami samorządów , branży turystycznej, edukacji i innymi 

  

1) Udział w spotkaniach i pracach nad opracowaniem badań marketingowych nt. „opinii 

turystów o atrakcyjności turystycznej miasta” przy współpracy z Państwową Wyższą 

Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu; 

2) Organizacja spotkania z Centrami Informacji Turystycznej woj. Podkarpackiego 

z inicjatywy Przemyskiego Klastra Turystycznego. Prezentacja atrakcji turystycznych 

miasta, planów rozwoju turystyki i innych zagadnień turystycznych.  

 

11. Udział w projektach i akcjach promujących ofertę turystyczną miasta 

 

1) Promocja oferty turystycznej miasta w ramach akcji pn. „Jedyne takie miejsce” 

w Programie 1 Polskiego Radia. Miasto Przemyśl uczestniczyło w trzygodzinnej audycji 

prezentując atrakcje turystyczne miasta. W ramach audycji odbyło się 12 rozmów 

antenowych „na żywo”; 

2) Współpraca ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl przy wspólnym wydaniu 

mapy atrakcji turystycznych Twierdzy Przemyśl; 
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3) Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”  

Organizatorem akcji jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Sportu 

i Turystyki. Przedsięwzięcie jest działaniem promocyjnym, mającym na celu przedłużenie 

sezonu turystycznego w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni w Polsce.  

W ramach akcji podmioty świadczące usługi turystyczne oferują zniżki na produkty 

i usługi turystyczne świadczone w ramach swojej działalności.  

4) Miejsce Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 

Rozpowszechnianie akcji wśród przemyskiej branży turystycznej o możliwościach 

zgłaszania.  

Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi 

noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych.  

To pionierskie na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu 

obsługi turystów rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze 

transparentnego naboru, prowadzonego w oparciu o bardzo szczegółowy regulamin. 

 

12. Realizacja oznakowania turystycznego miasta  

 

Urząd Miejski prowadzi nadzór nad utrzymaniem, renowacją, wprowadzaniem nowych 

drogowskazów i tablic informacyjnych z dostosowaniem ich do zmieniającego się ruchu 

turystycznego.  

Na koniec 2018 roku na terenie miasta zlokalizowanych jest 6 tablic z mapą miasta 

Przemyśla oraz planem Twierdzy Przemyśl: Dworzec PKP, przystanek MZK ul. Jagiellońska, 

Rynek Starego Miasta, stacja dolna wyciągu narciarskiego, stacja górna wyciągu narciarskiego, 

parking przy wjeździe do Przemyśla ul. Krakowska.  

W ramach systemu oznakowania na terenie miasta funkcjonują drogowskazy 

zlokalizowane w 14 punktach miasta ułatwiając dotarcie turystom do najciekawszych obiektów 

turystycznych. Ogółem oznakowanych jest 22 obiektów turystycznych: Bunkier Linii 

Mołotowa, Informacja Turystyczna, Forteczna Brama Sanocka Dolna, Muzeum 

Archidiecezjalne, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Dzwonów i Fajek, 

Muzeum Twierdzy Przemyśl, Park Miejski, Wyciąg narciarski, Cmentarze wojenne, 

Archikatedry rz.-kat. i gr.-kat., Kopiec Tatarski, Stare Miasto, Zamek, Muzea, Dworzec PKP 

i PKS, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, Fort XI „Zniesienie”, Przemyskie 

Podziemia, Podziemia Archikatedry rz-kat., Schron z Okresu Zimnej Wojny, Pomnik 

Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. 

 

13. Prowadzenie ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których mogą być 

świadczone usługi hotelarskie 

 

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje ogółem 20 obiektów noclegowych, w tym: 

9 skategoryzowanych i 11 obiektów nieskategoryzowanych.  

Do grupy obiektów skategoryzowanych zalicza się: 8 hoteli: 5 hoteli ***, 2 hotele ** i 1 

hotel * o łącznej liczbie miejsc noclegowych 560 oraz 1 Schronisko Młodzieżowe PTSM 

Matecznik kat. I. dysponujące 50 miejscami noclegowymi.  
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Do obiektów nieskategoryzowanych będących w ewidencji Urzędu Miejskiego zalicza się 

łącznie 11 obiektów noclegowych, w tym 1 obiekt stanowiący bazę dydaktyczno-noclegową. 

Ogółem liczba miejsc w pokojach gościnnych wynosi 202.  

Widać tendencję wzrostową w stosunku do roku 2017. W Przemyślu najliczniejszą grupę 

obiektów noclegowych w zakresie liczby miejsc noclegowych stanowią hotele przemyskie, 

dominując również w statystykach korzystających i udzielonych noclegów. 

 Łącznie miasto Przemyśl na koniec 2018 r.  dysponuje 812 miejscami noclegowymi.   

 

Tabela 9. Obiekty świadczące usługi noclegowe 

Rok 

Liczba 

obiektów 

ogółem 

Ilość 

miejsc 

ogółem 

Hotele 
Schroniska 

młodzieżowe 

Domy 

wycieczkowe 
Campingi 

Pokoje 

gościnne 

2017 16 773 9 1 - - 6 

2018 20 812 8 1 - - 11 

 

 

Tabela 10. Korzystający z noclegów w mieście za okres 2017 – 2018  (dane z Głównego Urzędu 

Statystycznego w Rzeszowie,www.stat.gov.pl/rzesz) 

Lp.  2017 2018 

1. Korzystający z noclegów 

ogółem, w tym: 

54 479 53 476 

 turyści zagraniczni 12 794 14 552 

turyści krajowi 41 685 38 924 

2. Udzielone noclegi ogółem, 

w tym: 

86 589 79 895 

 turyści zagraniczni 16 080 19 689 

turyści krajowi 70 509 60 206 

3. Liczba miejsc noclegowych 

ogółem 

855 788 

 

 

 

5.3  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 

1. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   i sportu: 

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  i rozliczaniem dotacji dla klubów 

i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz kontrolą prawidłowości ich wykorzystania. 

- udzielanie w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie tzw. małej dotacji dla 

stowarzyszeń na organizację imprez sportowych i ich kontrola, 

- dofinansowywanie bieżącej działalności klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej w postaci 

pokrywania kosztów zakupu pucharów, medali, dyplomów i nagród oraz transportu, 

wpisowego, wyżywienia i zakwaterowania na imprezach odbywających się na terenie całej 

Polski. 
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2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

- przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących bieżącej działalności POSiR. 

- zawieranie porozumień w zakresie nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych 

będących w zarządzie POSiR przez kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej oraz palcówki 

oświatowe. 

- podpisywanie porozumień z POSiR  i finansowanie Szkolnego Sportowego 

Współzawodnictwa Szkół w ramach programu prowadzonego przez Podkarpacki 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. 

3. Prowadzenie spraw związanych  z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie 

masowych imprez  sportowych na terenie miasta: 

- wydawanie decyzji na organizację imprezy masowej  i ich kontrola. 

4. Współpraca z klubami   i stowarzyszeniami kultury fizycznej realizującymi zadania 

z zakresu sportu i rekreacji: 

- prowadzenie rejestru uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej 

nie prowadzących działalności gospodarczej oraz sprawowanie nadzoru nad ich 

działalnością. Wydawanie decyzji, wypisów, rekomendacji zainteresowanym klubom. 

- pomoc w bieżącej działalności statutowej i organizacji imprez sportowych na terenie 

miasta, 

- podpisywanie porozumień, finansowanie i realizacja programu Szkolny Klub Sportowy 

prowadzonego przez PWSZS w Rzeszowie realizowanego we wszystkich przemyskich 

szkołach, 

- zawieranie porozumień z Polskimi Związkami Sportowymi, na temat działania 

w Przemyślu młodzieżowych ośrodków szkoleniowych, tj:  

Polski Związek Koszykówki – Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki 

Polski Związek Piłki Ręcznej – Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej 

Polski Związek Lekkiej Atletyki – „Lekkoatletyka dla każdego” 

Polski Związek Piłki Siatkowej – Szkolny Ośrodek Siatkówki 

- udział w imprezach sportowych, okolicznościowych zebraniach oraz ich zabezpieczanie 

przez Straż Miejską i pomoc spółek miejskich. 
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Głównym celem polityk publicznych jest poprawa jakości życia mieszkańców 

i mieszkanek danej społeczności.  

Polityki publiczne są realizowane na podstawie oraz w ramach dokumentów strategicznych 

i operacyjnych. Priorytetowe cele i kierunki działania przyjęte w strategiach są podstawą do 

sformułowania konkretnych działań zapisanych w dokumentach programowych. 

Przygotowanie dokumentów i realizację ich założeń należy traktować jak powtarzający się 

cykl, podzielony na poszczególne etapy wynikające jeden z drugiego.  

Diagnoza rozpoczynająca cykl wymaga szczegółowej analizy wszystkich grup, po to by 

móc zaplanować odpowiednie działania.  

Realizacja konkretnych działań natomiast wymaga monitorowania postępów 

i dopasowania oferowanego wsparcia do potrzeb, a czasem wprowadzania aktualizacji 

i modyfikacji.  

 

6.1  STRATEGIA SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2014-
2024 

  

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024 uchwalona została przez Radę 

Miejską w Przemyślu Uchwałą Nr 27/2014 z dnia 6 marca 2014 r. 

Dokument został opracowany w oparciu o wyniki spotkań warsztatowych Zespołu 

Zadaniowego do opracowania aktualizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla, do którego 

zostało zaproszonych ponad 100 osób reprezentujących partnerów społeczno - gospodarczych. 

Prace trwały od lipca do listopada 2013 roku. 

Opracowanie dokumentu realizowane było w 3 podzespołach tematycznych: 

Podzespół I do spraw społecznych, 

Podzespół II do spraw zasobów i potencjałów Miasta, 

Podzespół III do spraw gospodarczych i promocji Miasta. 

 

W Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024 określono 7 celów 

strategicznych, podzielonych na 3 obszary strategiczne: 

Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. 

Obszar: Potencjały i zasoby Miasta 

2. Dobrze rozwinięta infrastruktura Miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój. 

3. Zrównoważony ład przestrzenny. 

4. Czyste środowisko. 

5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego. 

6. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 
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Obszar: Gospodarka i promocja Miasta 

7. Wzrost potencjału gospodarczego Miasta. 

 

W ramach celów strategicznych wypracowano 39 celów operacyjnych tj.:  

Cel strategiczny: 1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. 

Cel operacyjny: 1.1 Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców;  

     1.2 Poprawa bezpieczeństwa w mieście;  

   1.3 Poprawa dostępu do usług w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, 

starszych, wykluczonych społecznie oraz będących w potrzebie;  

   1.4 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i podnoszenie jakości usług 

medycznych zakładów opieki zdrowotnej;  

   1.5 Lepsze warunki rozwoju fizycznego; intelektualnego i emocjonalnego 

mieszkańców;  

   1.6 Wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży;  

   1.7 Budowa społeczeństwa informacyjnego;  

   1.8 Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu.  

Cel strategiczny: 2. Dobrze rozwinięta infrastruktura Miasta umożliwiająca 

zrównoważony rozwój. 

Cel operacyjny: 2.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta;  

   2.2 Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa stanu technicznego 

i warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych;  

   2.3 Rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna;  

   2.4 Rozwinięta infrastruktura oświaty i kultury oraz pomocy społecznej; 

   2.5 Zrewitalizowane obszary zdegradowane (m.in. powojskowe, 

poprzemysłowe, pokolejowe);  

   2.6 Nowoczesny system świadczenia e-usług w Urzędzie Miejskim 

i jednostkach podległych.  

Cel strategiczny: 3. Zrównoważony ład przestrzenny. 

Cel operacyjny: 3.1 Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej;  

                           3.2 Poprawa estetyki Miasta;  

                           3.3 Zachowany krajobraz kulturowy Miasta;  

                           3.4 Rozwój obszaru miejskiego.  

Cel strategiczny: 4. Czyste środowisko. 

Cel operacyjny: 4.1 Uporządkowana gospodarka ciepłownicza na terenie Miasta; 

                           4.2 Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa; 

                           4.3 Pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej; 

                           4.4 Uporządkowana gospodarka odpadami; 

                           4.5 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców; 

                           4.6 Zachowane tereny zielone i cenne elementy środowiska. 

Cel strategiczny: 5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego. 

Cel operacyjny: 5.1 Poprawa stanu technicznego zabytków; 

                           5.2 Promowanie wielokulturowego dziedzictwa Miasta oraz pełniejsze 

wykorzystanie jego potencjału; 

                           5.3 Podtrzymywanie tradycji rzemiosła i rękodzieła artystycznego. 
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Cel strategiczny: 6. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

Cel operacyjny: 6.1 Ograniczone niekorzystne zjawiska demograficzne – depopulacja Miasta; 

                           6.2 Szeroki dostęp do edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku 

pracy; 

                           6.3 Wzrost aktywności obywatelskiej. 

Cel strategiczny: 7. Wzrost potencjału gospodarczego Miasta. 

Cel operacyjny: 7.1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP i dużych 

przedsiębiorstw; 

                           7.2 Wzrost współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami 

otoczenia biznesu;   

                           7.3 Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych; 

                           7.4 Wsparcie lokalnego rzemiosła i rękodzieła; 

                           7.5 Wzrost aktywności mieszkańców na rzecz samozatrudnienia; 

                           7.6 Zwiększony poziom inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki dla 

Miasta; 

                           7.7  Pozytywny wizerunek Przemyśla jako atrakcyjnego ośrodka 

gospodarczego;  

                           7.8 Wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla;  

                           7.9 Wykreowana marka Miasta. 

 

Do tych celów operacyjnych przyporządkowano zadania realizacyjne. Zarządzeniem 

Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 stycznia 2015 r. został powołany Zespół 

Realizacyjny Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024.  

Do każdego z celów operacyjnych i zadań realizacyjnych zostały przyporządkowane 

wskaźniki dla systemu monitorowania rozwoju Miasta.  

Do każdego z celów operacyjnych zostały przypisane odpowiednie jednostki 

organizacyjne Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za realizację i monitorowanie 

poszczególnych celów operacyjnych i zadań realizacyjnych. Każdy z celów ma wskazaną 

wiodącą komórkę organizacyjną zwaną „Koordynatorem”.  

Co roku do Koordynatorów wysyłane są karty monitorowania wskaźników realizacji 

Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024.  Koordynator przesyła Kartę do 

Realizatorów poszczególnych zadań realizacyjnych dla uzyskania wartości wskaźników 

osiągniętych na koniec danego roku.  

Koordynator po otrzymaniu od Realizatorów informacji zwrotnych, weryfikuje je 

i redaguje ostateczną wersję wypełnionej Karty, a po podpisaniu przekazuje do Wydziału 

Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. 

Następnie monitoring jako „Informacja o postępie rzeczowym realizacji celów i zadań 

Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024” przedstawiany jest Prezydentowi 

Miasta Przemyśla do akceptacji. 

Zaakceptowana przez Prezydenta Miasta „Informacja o postępie rzeczowym realizacji 

celów i zadań Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024” przedkładana jest przez 

Przewodniczącego Zespołu Realizacyjnego Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-

2024 Radzie Miejskiej w Przemyślu. 
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Monitoring Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla za 2018 rok rozpoczęto w marcu 2019 

roku. Zostały opracowane karty monitorowania wskaźników realizacji Strategii Sukcesu 

Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024. Dokonano ich weryfikacji. Trwają prace nad 

opracowaniem raportu z realizacji strategicznych zadań realizacyjnych za 2018 rok. 

Dokument pn.: „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024” dostępny jest 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

6.2  ŁAD PRZESTRZENNY  

 

6.2.1  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Przemyśla 

 

Dla obszaru miasta Przemyśla pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego sporządzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 5/96 z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

studium. Po trwających cztery lata pracach planistycznych przekazano projekt Radzie Miejskiej 

w Przemyślu, która przyjęła dokument Uchwałą nr 82/2000 z dnia 28 czerwca 2000r.  

W 2003 r. dokonano oceny aktualności, w której stwierdzono konieczność wprowadzenia 

zmian i opracowania studium w granicach administracyjnych miasta tj. zmiana studium 

w całości.  Wyniki oceny przekazano Radzie Miejskiej w Przemyślu, która podjęła stosowną 

Uchwałę Nr 127/2003 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny aktualności studium. 

Uchwałą Nr 128/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 października 2003 r. 

przystąpiono do opracowania nowego studium dla miasta Przemyśla. Wypełniając przepisy 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzono 

projekt studium, który przedstawiono Radzie Miejskiej, która uchwałą Nr 26/2006 z dnia 

23 lutego 2006 r. uchwaliła studium Miasta Przemyśla. 

Dokonując w kolejnej kadencji Rady Miejskiej oceny aktualności studium stwierdzono 

konieczność wprowadzenia zmian i opracowania studium w nowych granicach 

administracyjnych miasta z powodu zmian legislacyjnych oraz uwarunkowań społecznych, 

środowiskowych i gospodarczych, a w szczególności: 

 w zakresie  infrastruktury społecznej i gospodarczej nieaktualne stały się wszelkie dane 

demograficzne i statystyczne, 

 poszerzenie granic miasta Przemyśla spowodowało nieaktualność studium w zakresie 

określenia spójnej polityki przestrzennej w mieście i obszarach przyłączonych, 

 uaktualnienia wymaga układ drogowy miasta, jako całości ze szczególnym 

uwzględnieniem „obwodowego” układu komunikacyjnego w mieście mającego na celu 

między innymi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza ścisłe centrum miasta, 

 aktualizacji wymaga  zakres przyjętych obszarów i zasad ochrony środowiska i jego 

zasobów. 
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Biorąc pod uwagę znaczny stopień nieaktualności studium przystąpiono do opracowania 

kolejnego studium dla miasta Przemyśla zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu 

Nr 13/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.  

Po trwających pracach planistycznych związanych z ciągłymi zmianami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowano projekt obejmujący: 

 uwarunkowania, w których zawarto szczegółowe analizy stanu istniejącego w zakresie:  

a) uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania 

terenu, 

b) uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 

ochrony środowiska i przyrody, 

c) uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego, 

d) uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin 

oraz zasobów wód podziemnych, 

e) uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych zagrożeń 

geologicznych, 

f) uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców,  w tym ochrony 

ich zdrowia oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy, 

g) uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

h) uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na 

podstawie przepisów odrębnych, 

i) uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji, 

j) stan systemów infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki 

wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

k) uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów, 

w tym wykonano 84 załączniki graficzne oraz 66 załączników tabelarycznych ww. analiz.  
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Mapa wynikowa Uwarunkowań – załącznik Nr 1 

 
 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego, w których zawarto: 

a) cele strategiczne rozwoju, 

b) określono pożądany status miasta w kraju i regionie, 

c) kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta, 

d) obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

i uzdrowisk, 

e) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,  krajobrazu kulturowego, 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

f) kierunki rozwoju infrastruktury społecznej, 

g) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,  

h) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

i) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, 

j) obszary narażone na niebezpieczeństwo  powodzi i osuwanie się mas ziemnych, 

k) obszary wyłączone spod zabudowy i z ograniczeniami w zabudowie, 

l) kierunki rozwoju systemu transportowego miasta, 

m) kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 

n) kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, 

o) wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, 

w tym wykonano 45 załączników graficznych. 
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Mapa Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta – załącznik graf nr 3 

 
 

 

 

Mapa Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów – załącznik graf nr 3 
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Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r. uchwalono 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Przemyśla, które w chwili obecnej jest opracowaniem obowiązującym.  

2. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano inicjatywy sporządzenia, jak również 

zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Przemyśla. 

 

6.2.2  Ocena Aaktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 

 

Ostatnią ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Przemyśla przyjęto Uchwałą Nr 95/2010 z dnia 24 maja 2010 r. ocena 

ta dotyczyła studium poprzednio obowiązującego tj. przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 26/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.  

W ocenie przedstawionej Radzie uznano, że studium jest nieaktualne w pewnych 

zakresach, wobec czego należy dokonać jego zmiany w pełnym zakresie obejmując granicami 

zmiany całe miasta w jego granicach administracyjnych. 

Na ocenę aktualności miało wpływ: 

1) zwiększenie powierzchni miasta od 1 stycznia 2010 r. z 4388 ha do 4618 ha;  

2) zmiany związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wiążących się z europejskimi 

wymogami w zakresie ochrony środowiska, utworzeniem sieci Natura 2000 na terenie 

miasta Przemyśla; 

3) pojawienie się nowych form ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wraz 

z włączeniem obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki w granice miasta: Parku 

Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, Stanowiska dokumentacyjnego olistolit jurajski, nowych terenów leśnych;  

4) wejście w życie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

5) nieaktualność zapisów w Studium, gdzie wyznaczono tereny gleb chronionych, które 

wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 

w wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657); 

6) wejście w życie 18 marca 2010 r. zmiany ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 474) dotyczącej 

obowiązku stworzenia gminnej ewidencji zabytków, Gminnego Programu Opieki nad  

zabytkami i w związku z tym znaczącego zwiększenia zakresu ochrony zabytków. 

 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

1. Nie dokonywano oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla uchwalonego Uchwałą Rady 

Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r. 
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2. Przyjęty i obowiązujący dokument jest aktualny, spełnia wszystkie wymogi formalno-

merytoryczne wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 

3. Przewidywana ocena aktualności studium – okres kadencji obecnej rady. 

 

6.2.3  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  
w Mieście Przemyślu 

 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania 

prawa własności nieruchomości. 

Spośród obowiązujących obecnie na terenie miasta  planów miejscowych 13 zostało 

sporządzonych na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139).  Plany te obejmują 

łącznie powierzchnię 82,39 ha, co stanowi 1,78% powierzchni miasta (stan na koniec roku 

2018) i sukcesywnie podlegają zmianom, są to: 

 

 

Tabela 11. WYKAZ MPZP (Stan na 31.12.2018 r.) 

Lp. Nazwa Planu Uchwała o uchwaleniu mpzp 

Publikacja mpzp 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

1. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego  

„Za Wiarem” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 74/98 

z dnia 15 czerwca 1998 r. 

Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 2/2018 z 25 

styczeń 2018 r. 

Nr 13, poz. 174 

z dnia 10 sierpnia 1998 r. 

2. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Kwartał XXI” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 203/99 

z dnia 30 września 1999 r. 

Nr 27, poz. 1215 

z dnia 26 listopada 1999 r. 

3. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Parkowa” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 94/99 

z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 18, poz. 1021 

z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

4. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Herburtów I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 97/99 

z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 18, poz. 1023 

z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

5. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Za Szańcami” 

Uchwała Rady Miejskiej 

 w Przemyślu Nr 99/99 

z dnia 31 maja 1999 r. 

Nr 40, poz. 1369 i 1373 

z dnia 31 grudnia 1999 r. 

6. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Lwowska I” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 95/99 

z dnia 31 maja 1999 r. 

Uchwała Nr 202/99 z dnia  

30 września 1999 r. 

Nr 27, poz. 1213 (95/99) i poz. 

1214 (202/99) 

z dnia 26 listopada 1999 r. 
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Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 302/2012 z 20 

grudnia 2012 r. 

7. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego osiedla 

„Rycerskie” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 83/2000 

z dnia 28 czerwca 2000 r. 

Zmiana części planu poprzez 

uchwalenie mpzp Rycerskie I 

Nr 83, poz. 896 

z dnia 21 grudnia 2000 r. 

8. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Jagiellońska” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 13/2001 

z dnia 14 marca 2001 r. 

Nr 29, poz. 457 

z dnia 27 kwietnia 2001r. 

9. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów 

budownictwa mieszkaniowego 

"Bakończycka II" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 104/2002 

z dnia 8 lipca 2002 r. 

Nr 57, poz. 1174 

z dnia 17 września 2002 r. 

10. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów 

budownictwa mieszkaniowego 

"Rosłońskiego" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 103/2002 

z dnia 8 lipca 2002 r. 

Nr 59, poz. 1211 

z dnia 27 września 2002 r. 

11. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Kruhel Wielki 

Mn/02” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 52/2003 

z dnia 30 maja 2003 r. 

Nr 60, poz. 1221 

z dnia 1 lipca 2003 r. 

12. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Monte 

Cassino OSK/03” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 129/2003 

z dnia 23 października 2003 r. 

Nr 163, poz. 2084  z dnia 29 

listopada  2003 r. 

13. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Witoszyńska 

I/MN/03” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 2/2004 

z dnia 22 stycznia 2004 r. 

Nr  15, poz. 159 

z dnia 15 marca 2004 r. 

 

Pozostałe 47 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych na 

podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) o łącznej powierzchni około 1603,58 

ha, co stanowi blisko 34,57 % pokrycia obszaru miasta (stan na koniec roku 2018). 

Są to następujące plany: 

 

 

Tabela 12. WYKAZ MPZP (Stan na 31.12.2018 r.) 

Lp. Nazwa Planu Uchwała o uchwaleniu mpzp 

Publikacja mpzp 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

14. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wysockiego 

I/04”  

wraz ze zmianą 

 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr113/05 z dnia 

30 czerwca 2005 r. 

 

- zmiana części planu 

Nr 107, poz. 1758 

z dnia 20 sierpnia 2005 r. 

 

 

poz. 1069 z dnia  

23 marca 2016 r. 
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Tekst jednolity planu 

Uchwała Rady Miejskiej w 

Przemyślu Nr 13/2016 z dnia 

25 lutego 2016 r. 

 

Obwieszczenie nr 1/2017 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 

30 stycznia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

32.zagospodarowania 

przestrzennego "Wysockiego 

I/04" 

 

 

 

poz. 581 z dnia 13.02.2017 r. 

 

15 Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Wysockiego II/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 114/05 z dnia 

30 czerwca 2005 r. 

Nr  107, poz. 1759 

z dnia 20 sierpnia 2005 r. 

16. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Nad Sanem 

I/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr200/2005  

z dnia 27 października 2005 r. 

Nr 146, poz. 2309. 

Z dnia 26 listopada 2005 r. 

17. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Osiedle Chrobrego I/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr25/2006 z dnia 

23 lutego 2006 r. 

Nr 26, poz. 403 

z dnia 9 marca 2006 r. 

18. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Batorego I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr101/2006  

z dnia 22 czerwiec 2006 r. 

Nr 91, poz.1351 z dnia 27 lipca 2006 r. 

 

19. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Plac Berka 

Joselewicza – Muzeum” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr155/2006  

z dnia 21 września 2006 r. 

Nr 127, poz. 1740 z dnia 13.10.2006 r. 

20. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Słowackiego I/05” 

wraz ze zmianą 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr191/2006  

z dnia 20 października 2006 r. 

 

- zmiana części planu 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 83/2018  

z dnia 24 maja 2018 r. 

Nr 139, poz.1997 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

21. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Bakończyce III/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr192/2006 z 

dnia 20 października 2006 r. 

Nr 145, poz. 2216 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

22. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Cegielnia” 

wraz ze zmianą 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr76/07 z dnia  

26 kwietnia 2007 r. 

- zmiana części planu Uchwała 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

Nr 119/2015 z dnia 27 sierpnia 

2015 r. 

 

Obwieszczenie nr 2/2015 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 

Nr 38, poz.997 

z dnia 15 maja 2007 r. 

 

poz. 2815 

z dnia 5 października 2015 r. 

 

 

 

poz. 24 z dnia 4.01.2016 r. 
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Tekst jednolity planu 

26 listopada 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 

„Cegielnia” 

23. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Południowo-

wschodnia Obwodnica Miasta 

Przemyśla” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr77/07 z dnia  

26 kwietnia 2007 r. 

Nr 44, poz.1171 

z dnia 6 czerwca 2007 r. 

24. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Konopnickiej” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr127/07 z dnia  

28 czerwca 2007 r. 

Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 62/2018 z 26 

kwietnia 2018 r. 

Nr 63, poz. 1588 

z dnia 6 sierpnia 2007 r. 

25. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Herburtów 

III” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr126/07 z dnia  

28 czerwca 2007 r. 

Nr 62, poz. 1566 

z dnia 2 sierpnia 2007 r. 

26. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Lwowska II” 

Uchwała Rady Miejskiej 

 w Przemyślu Nr176/07 z dnia  

19 lipca 2007 r. 

Nr 66, poz.1628 

z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

27. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Lwowska III” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 177/07 z dnia  

19 lipca 2007 r. 

Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 40/2018 z 28 

grudzień 2018 r. 

Nr 66, poz.1629 

z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

28. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Garbarze-

Galeria” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr179/07 z dnia  

19 września 2007 r. 

Nr 88, poz.1987 

z dnia 10 października 2007 r. 

29. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Heburtów 

II/05” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 224/07 z dnia  

25 października 2007 r. 

Nr 101, poz.2253  

z dnia 3 grudnia 2007 r. 

30. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Rynek 05/06” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 254/07 z dnia  

29 listopada 2007 r. 

Nr 2, poz.30  

z dnia 10 stycznia 2008 r. 

31. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Garbarze-Wybrzeże” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 2/2008 z dnia  

24 stycznia 2008 r. 

Nr 18, poz.448  z dnia 7 marca 2008 r. 

32. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Wysockiego III/04” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 27/2008 

z dnia 28 luty 2008 r. 

Nr 28, poz.683 z dnia   

9 kwietnia 2008 r. 
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33. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Mały Rynek” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 26/2008  

z dnia 28 lutego 2008 r. 

Nr 29, poz.711 z dnia  

14 kwietnia 2008 r. 

34. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Wysockiego IV/04” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 47/2008  

z dnia 28 marca 2008 r. 

Nr 37, poz.984 z dnia  

5 maja 2008 r. 

35. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

”Oczka Wodne I/05” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 93/2008  

z dnia 29 maja 2008 r. 

Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 269/2013 z 19 

grudnia 2013 r. – konieczność 

zmiany uchwały o 

przystąpieniu - nie powiodła 

się – została zdjęta z sesji  

w dniu 22 marca 2018 r. 

Nr 54, poz.1439 z dnia  

10 lipca 2008 r. 

36. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Winna GóraI” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 117/2008  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

Nr 73, poz.1750 z dnia  

18 września 2008 r. 

37. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Lipowica I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 44/2009  

z dnia 26 marca 2009 r. 

Nr 36, poz.1014 z dnia  

29.05.2009 r. 

38. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Słowackiego 

II” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 177/2009  

z dnia 22 październik 2009 r. 

Nr 92, poz.1281 z dnia 30.11.2009 r. 

39. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

"Park Sportowo rekreacyjny 

I" – wraz ze zmianą 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 194/2009  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

- zmiana części planu Uchwała 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

Nr 152/2013 z dnia 10 

września 2013 r. 

 

Obwieszczenie nr 1/2015 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 

26 marca 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 

„PARK SPORTOWO-

REKREACYJNY I” 

Nr 106, poz.2670 z dnia 31.12.2009 r. 

 

 

 

poz.3493 i 3505 

z dnia 31 października 2013 r. 

 

 

poz. 1176 z dnia 9.04.2015 r. 

 

40 Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Akademia 

Wschodnioeuropejska 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 28/2010  

z dnia 24 marca 2010 r. 

Nr 29, poz.655 z dnia 19.04.2010 r. 

41. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 96/2010  

z dnia 24 maja 2010 r. 

Nr 47 poz. 1026 z dnia 10.06.2010 r. 
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Przestrzennego „Stare Miasto 

I” 
(w trakcie zmiany) 

Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 104/2018  

z 21 czerwca 2018 r. 

42. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Śródmieście I” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 120/2010  

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

Nr 68 poz.1333 z dnia  

2.08.2010 r. 

43. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Strefa Gospodarcza II” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 37/2010  

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Nr 8 poz.197 z dnia  

21.01.2011 r. 

44. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Sanocka I” 

wraz ze zmianą 

 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 38/2010 

z dnia 29 grudnia 2010r. 

- zmiana części planu Uchwała 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

Nr 250/2017 z dnia 30 

listopada 2017 r. 

Nr 10 poz.261 z dnia  

31.01.2011 r. 

45. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

„Strefa Gospodarcza I” 

Uchwała Rady Miejskiej 

w Przemyślu Nr 15/2011  

z dnia 24 luty 2011 r. 

Nr 40 poz.860 z dnia  

31.03.2011 r. 

46. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Zielonka I” 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 39/2011  

z dnia 31 marca 2011 r. 

Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 141/2018 z 13 

września 2018 r. 

Nr 61 poz. 1174 z dnia  

5 maja  2011 r. 

47. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Bielskiego I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 99/2011 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

Nr 100 poz. 1628 z dnia  

4 lipca  2011 r. 

48. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Sielecka I" 

Uchwała Rady Miejskiej 

 w Przemyślu Nr 118/2012  

z dnia 31 maja 2012 r. 

poz. 1480 z dnia 4 lipca  2012 r. 

49. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Zasanie I" 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 201/2012  

z dnia 27 września 2012 r. 

Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 80/2018 z 24 

maja 2018 r. 

poz. 2244 z dnia 4 lipca  2012 r. 

50. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Zasanie II" 

(w trakcie zmiany) 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 202/2012  

z dnia 27 września 2012r. 

Zmiana rozpoczęta na 

podstawie uchwały  Rady 

Miejskiej Nr 81/2018 z 24 

maja 2018 r. 

poz. 2217 z dnia 7 listopada  2012 r. 

51. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Batorego II" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 68/2013  

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

poz. 2285 z dnia 23 maja 2013 r. 
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52. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Ostrów I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 119/2013  

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

poz. 2938 z dnia  

27 sierpnia  2013 r. 

53. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Pikulice I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 74/2014  

z dnia 29 maja 2014 r. 

poz. 1781 z dnia  

18 czerwca 2014 r. 

54. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Dworcowa" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 196/2015  

z dnia 26 listopada 2015 r. 

poz. 10 z dnia 4 stycznia 2016 r. 

55. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Fort Ostrów" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu 194/2016 z dnia 

24 października 2016 r. 

poz. 3679 z dnia  

29 listopada 2016 r. 

56. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Lipowica III" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 84/201 z dnia  

23 czerwca 2016 r. 

poz. 2694 z dnia 29 lipca 2016 r. 

57. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Słowackiego 

III" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 195/2016 

 z dnia 24 października 2016 r. 

poz. 3680 z dnia  

29 listopada 2016 r. 

58. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Rycerskie I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 110/2017 

 z dnia 19 czerwca 2017 r. 

poz. 2536 z dnia 12 lipca 2017r. 

59. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego "Przekopana 

I" 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 176/2017  

z dnia 26 października 2017 r. 

poz. 4019 z dnia  

5 grudnia 2017 r. 

60. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego „Winna Góra 

II” 

Uchwała Rady Miejskiej  

w Przemyślu Nr 105/2018  

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

poz. 3387 z dnia  

1 sierpnia 2018 r. 

* kolorem niebieskim oznaczono mpzp w trakcie zmiany lub w których zmiana została uchwalona. 

* kolorem zielonym oznaczono tekst jednolity zmienionego mpzp. 

 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

1. Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 zmiana mpzp „Słowackiego I/05”, 

 mpzp „Winna Góra II”. 

2. Przystąpiono do sporządzenia 11 miejscowych planów: 

 zmiana „Stare Miasto I”, 

 zmiana „Zasanie I” (inicjatywa grupy Radnych), 

 zmiana „Zasanie II” (inicjatywa grupy Radnych), 

 „Słowackiego V”, 

 „Konopnicka – Pobrzeże”, 

 „Zielonka I – północ”, 

 „Zielińskiego – Lempertówka”, 

 „Za Wiarem I”, 

 „Piłsudskiego I”, 

 „Ostrów II – południe”, 

 „Zielonka II – południe”. 
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3. Uchylono procedury planistyczne trzech planów: 

 „Słowackiego IV,”, 

 „Ostrów II”, 

 „Zielonka II”. 
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6.2.4  Ocena aktualności obowiązujących Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Ocena aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Przemyśla obejmuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1. Ocenę postępów w opracowaniu planów miejscowych w zakresie: 

1.1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które utraciły ważność. 

1.3. Analiza zagospodarowania terenu. 

1.4. Analiza potencjalnych zmian w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego ze względu na zagrożenia powodziowe oraz 

zagrożenia osuwiskami. 

1.5. Analiza ocen aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

1.6. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie sporządzenia. 

1.7. Realizacja mpzp w kontekście Wieloletniego Programu Sporządzania MPZP. 

2. Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obejmującą:  

2.1. Wydane decyzje zamieszczone w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1 - 3, 

a) Informacja z rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, 

b) Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

powiatowym i gminnym, 

c) Informacja z rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na terenach zamkniętych. 

2.2. Wydane decyzje o warunkach zabudowy na terenie miasta Przemyśla. 

2.3. Analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Oceny aktualności dokonuje się przynajmniej raz na okres kadencji rady. W czasie trwania 

VII kadencji rady ocenie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zostały poddane plany w dwóch etapach. Pierwszej dokonano w 2016 r. i kolejnej w 2018 r. 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały: 

1) Uchwała Nr 115/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Wiarem”, 

2) Uchwała Nr 114/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska III”, 

3) Uchwała Nr 113/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowo-

wschodnia obwodnica Miasta Przemyśla”, 

4) Uchwała Nr 112/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruhel Wielki Mn/02”, 

5) Uchwała Nr 111/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 

OSK/03”, 
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6) Uchwała Nr 110/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2016r . w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończycka II”, 

7) Uchwała Nr 50/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Berka Joselewicza 

- Muzeum”, 

8) Uchwała Nr 49/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska”. 

Wszystkie ww. mpzp uznano na podstawie wykonanych analiz jako aktualne. 

9) Uchwałą Nr 4/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2018 r.  

w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uznano 

następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako aktualne: 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Lipowica III", 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Dworcowa", 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Fort Ostrów", 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Słowackiego III", 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego I/04”, 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego II/04”, 

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”, 

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Batorego I", 

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Plac Berka Joselewicza 

Muzeum", 

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Słowackiego I/05”, 

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończyce III/04”, 

12. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Cegielnia”,  

13. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Południowo-wschodnia 

Obwodnica Miasta Przemyśla”, 

14. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Herburtów III”, 

15. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska II”, 

16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska III”, 

17. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Heburtów II/05”, 

18. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mały Rynek”, 

19. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego IV/04”, 

20. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego III/04” 

21. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica I”, 

22. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Słowackiego II”, 

23. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Park Sportowo rekreacyjny I", 

24. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Akademia 

Wschodnioeuropejska", 

25. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rynek05/06” 

26. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto I”, 

27. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Strefa Gospodarcza I”, 

28. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Strefa Gospodarcza II”, 

29. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Bielskiego I", 

30. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Sielecka I", 
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31. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Zasanie I", 

32. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Zasanie II", 

33. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Ostrów I", 

34. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Pikulice I", 

35. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kwartał XXI” 

36. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Herburtów I” 

37. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Za Szańcami” 

38. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Jagiellońska” 

39. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego "Bakończycka II", 

40. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego "Rosłońskiego", 

41. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Monte Cassino OSK/03”. 

 

W tym również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uznane jako 

nieaktualne i wymagające aktualizacji lub zmiany ze względu na niezgodności planów 

miejscowych z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 oraz art. 16 ust. 1. ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

42. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra I”, 

43. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Nad Sanem I/04”,  

44. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Konopnickiej”, 

45. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Garbarze-Galeria”, 

46. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Garbarze-Wybrzeże”, 

47. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Oczka Wodne I/05", 

48. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I”, 

49. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Sanocka I", 

50. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zielonka I”, 

51. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Batorego II", 

52. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Za Wiarem”, 

53. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Parkowa”, 

54. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska I”, 

55. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Rycerskie”, 

56. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kruhel Wielki Mn/02”, 

57. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Witoszyńska I/MN/03”.  

 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

1. Dokonywano oceny aktualności 57 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Wyniki analiz przedstawiono Radzie Miejskiej w Przemyślu, która podjęła stosowną 

uchwałę Nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

3. 41 planów uznano za aktualne. 

4. 16 planów uznano za nieaktualne. Plany te sukcesywnie podlegają zmianie.  
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6.2.5  Stopień pokrycia powierzchni miasta planami miejscowymi 

 

W mieście Przemyślu obowiązuje 60 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w tym sporządzono 6 zmian obowiązujących miejscowych planów. 

Obowiązujące plany miejscowe obejmują obszar o powierzchni 1685,97 ha co przy 

powierzchni miasta Przemyśla 4618 ha daje ok. 36,50% powierzchni miasta (stan na koniec 

2018 r.). 

 

Wykres 10. Struktura funkcji w MPZP 

 
 

Obecnie trwają prace nad następującymi planami: 

 

1. mpzp Lipowica II, 

2. mpzp Lwowska IV, 

3. mpzp pn. Monte Cassino I, 

4. mpzp pn. Ostrów II – Południe, 

5. mpzp pn. Konopnicka – 

Pobrzeże, 

6. mpzp pn. Piłsudskiego I, 

7. mpzp pn. Słowackiego V, 

8. mpzp pn. Za Wiarem I, 

9. mpzp pn. Zielonka II – 

Południe, 

10. mpzp pn. Zielonka III, 

11. mpzp pn. Zielińskiego – 

Lempertówka, 

12. mpzp pn. Zielonka I – Północ, 

13. zmiana mpzp Stare Miasto I, 

14. zmiana mpzp Oczka Wodne 

I/05, 

15. zmiana mpzp Zasanie I, 

16. zmiana mpzp Zasanie II. 
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Łączna powierzchnia projektowanych planów miejscowych to ok. 390 ha co daje ok. 9,5% 

powierzchni miasta. 

 

6.2.6  Program opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Prezydent Miasta Przemyśla zatwierdził przedstawiony przez Biuro Rozwoju 

Miasta Przemyśla Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego  dla miasta Przemyśla Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 167/2015  

z dnia 28 maja 2015 r., zaktualizowany Zarządzeniem Nr 22/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. 

Wieloletni program jest dokumentem wyjściowym do planu pracy Biura Rozwoju Miasta 

Przemyśla, której statutowym zadaniem jest miedzy innymi sporządzanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego  dla miasta Przemyśla stanowi załącznik do ww. zarządzenia i określa: 

a) Część 1 obszary wskazane do objęcia opracowaniem miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem realizacji prac planistycznych  

z lat poprzednich oraz okresu perspektywy, 

b) Część 2 graficzne przedstawienie obszarów wskazanych do objęcia opracowaniem 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem realizacji 

prac planistycznych z lat poprzednich oraz okresu perspektywy. 

Część 1 

Obszary wskazane do objęcia opracowaniem miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego z uwzględnieniem realizacji prac planistycznych z lat poprzednich oraz okresu 

perspektywy 

 

Tabela 13. Obszary do objęcia MPZP 

R
O

K
 p

rz
y

st
ąp

ie
n

ia
 d

o
 

m
p

zp
  

OBSZARY ZADAŃ PUBLICZNYCH 

OBSZARY ZADAŃ 

LOKALNYCH I 

INDYWIDUALNYCH 

I II III IV V 

WIZERUNEK  

MIASTA 

ZADANIA 

PONADLOKALN

E ORAZ CELU 

PUBLICZNEGO 

OBSZARY 

ROZWOJU 

INFRASTRU

KTURY 

OBSZARY 

ROZWOJU 

MIASTA 

WNIOSKI 

INDYWIDUALNE 

2004 

Plac Berka 

Joselewicza 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

155/2006 z dnia  

21 września 

2006 r. 

Nad Sanem I/04 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

200/2005 z dnia  

27 października 

2005 r. 

Batorego I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

101/2006 z 

dnia 

 22 czerwiec 

2006 r. 

Wysockiego I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

113/05 z dnia 30 

czerwca 2005 r. 

Wysockiego II 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

114/05 z dnia 30 

czerwca 2005 r. 

Osiedle 

Wysockiego III 

zrealizowano Uchwała 

Nr 27/2008 z dnia 28 

luty 2008 r. 

Wysockiego IV 

zrealizowano Uchwała 

Nr 47/2008 z dnia  

28 marca 2008 r. 
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Chrobrego I/04 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

25/2006 z dnia 23 

lutego 2006 r. 

Bakończyce 

III/04 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

192/2006 z dnia  

20 października 

2006 r 

2005 

Oczka Wodne I 

zrealizowano 

Uchwała  

Nr 93/2008 z 

dnia  29 maja 

2008 r. Rynek 

05/06 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

254/07 z dnia  

29 listopada 

2007 r. 

- - 

Herburtów II/05 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

224/07 z dnia  25 

października 2007 

r 

Słowackiego I/05 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

191/2006 z dnia  

20 października 

2006 r. 

- 

2006 

Winna Góra I 

zrealizowano 

Uchwała  

Nr 117/2008 z 

dnia 26 czerwca 

2008 r. 

Galeria 

Garbarze 

zrealizowano 

Uchwała  

Nr 179/07 z 

dnia 19 

września 2007 r. 

Garbarze 

Wybrzeże 

zrealizowano 

Uchwała  

Nr 2/2008 z 

dnia 24 stycznia 

2008 r. 

Mały Rynek 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

26/2008 z dnia 

28 lutego 2008 

r. 

Lwowska II 

zrealizowano 

Uchwała Nr176/07 

z dnia  

19 lipca 2007 r. 

Lwowska III 

zrealizowano 

Uchwała Nr177/07 

z dnia  

19 lipca 2007 r. 

Południowo-

wschodnia 

Obwodnica m. 

Przemyśla 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

77/07 z dnia 

26 kwietnia 

2007 r. 

Lipowica I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

44/2009 z dnia 26 

marca 2009 r. 

 Cegielnia  

zrealizowano 

Uchwała Nr 76/07 

z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

Konopnickiej 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

127/07 z dnia 28 

czerwca 2007 r. 

Herburtów III 

zrealizowano Uchwała 

Nr 126/07 z dnia  

28 czerwca 2007 r. 
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Kadencja nr 5 

2007 

Akademia 

Wschodnio- 

europejska 

zrealizowano 

Uchwała  

Nr 28/2010 z 

dnia 24 marca 

2010 r. 

- - - 

Słowackiego II 

zrealizowano Uchwała 

Nr 177/2009 z dnia  

22 październik 2009 r. 

2008 

Stare  Miasto I 

zrealizowano 

Uchwała  

Nr 96/2010 z 

dnia 24 maja 

2010 r.  

Śródmieście I 

zrealizowano  

Uchwała Nr 

120/2010 z dnia  

24 czerwca 2010 r. 

Zasanie I 

zrealizowano  

Uchwała  

Nr 201/2012 z 

dnia 

 27 września 

2012 r. 

Sanocka I 

zrealizowano 

Uchwała  

Nr 38/2010 z dnia  

29 grudnia 2010r. 

Bielskiego I 

zrealizowano  

Uchwała Nr 

99/2011 z dnia 26 

maja 2011 r. 

Park Sportowo 

Rekreacyjny I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

194/2009 z dnia  

26 listopada 2009 

r. 

Strefa Gospodarcza II 

zrealizowano Uchwała 

Nr 37/2010 z dnia  

29 grudnia 2010 r. 

2009 - - 

Zasanie II 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

202/2012 z 

dnia 27 

września 

2012r. 

Strefa 

Gospodarcza I, 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

5/2011  

z dnia 24 luty 

2011r. 

Zielonka I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 39/2011 z 

dnia 31 marca 2011 r. 

2010 - - - 

Sielecka I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

118/2012 z dnia 

31 maja 2012 r. 

Batorego II 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

68/2013 z dnia 25 

kwietnia 2013 r. 

Ostrów I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 119/2013 

z dnia  

27 czerwca 2013r. 

Ostrów II* 

 

 

 

Kadencja nr 6 

2011 - - - 

Pikulice I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

74/2014 z dnia 29 

maja 2014 r. 

Lipowica II* 

Winna Góra II** 
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2012 Zielonka II* - 
Lwowska 

IV** 

Zmiana  

Park Sportowo 

Rekreacyjny I 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

152/2013 z dnia 

10 września 2013 

r. 

Lipowica III 

zrealizowano 

Uchwała Nr 84/2016  

z dnia 23 czerwca 2016 

r. 

2013 - 

Dworcowa 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

196/2015 z dnia  

26 listopada 2015 r. 

Fort Ostrów 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

194/2016 z 

dnia  

24 

października 

2016 r. 

Zmiana 

Oczka Wodne 

I/05*  

- 

2014 - - 

Zielonka III* 

(zm. z 

Pikulice II)  

- 

Zmiana  

Cegielnia  

zrealizowano 

Uchwała  

Nr 119/2015 z dnia 27 

sierpnia 2015 r. 

Przekopana I 

zrealizowano Uchwała 

Nr 176/2017 z dnia 26 

października 2017 r. 

Kadencja nr 7 

2015 

Zmiana planów wynikająca z ocen aktualności mpzp 

- 

Słowackiego III 

zrealizowano 

Uchwała Nr 

195/2016 z dnia  

24 października 

2016 r. 

- 

Rycerskie I 

zrealizowano 

Uchwała 

Nr 110/2017 z 

dnia  

19 czerwca 2017 

r. 

Zmiana  

Wysockiego I/04 

zrealizowano Uchwała 

Nr 13/2016 z dnia  

25 lutego 2016 r. 

2016 Słowackiego IV - 

Zmiana 

SłowackiegoI/

05** 

 

- 

Monte Cassino 1 ** 

zmiana Sanocka I 

zrealizowano Uchwała 

Nr 250/2017 z dnia  

30 listopada 2017 r. 

2017 - Piłsudskiego - Za Wiarem I 

Zmiana Śródmieście I 

zrealizowano Uchwała  

Nr 177/2017 z dnia  

26 października 2017 r. 

2018 

Zmiany wynikające z oceny aktualności mpzp:   

1) zmiana MPZP Zielonka I,         2) zmiana MPZP Konopnickiej,  

3) zmiana MPZP Lwowska I,        4) zmiana MPZP Oczka wodne I/05. 

 
Miejsce Pamięci 

Lwowska 
 Słowackiego V  
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Kadencje 8 

2019 

Zmiana planów wynikająca z ocen aktualności mpzp z kadencji 7 

Zmiana 

Śródmieście I 

Zmiana  

Sanocka I  

- - 

zmiana Nad 

Sanem I 

zmiana Winna 

Góra I 

- 

2020 

Krejczówka 

(zm. z Stare 

Miasto IV) 

Zielonka IV  
Sielecka II * 

 
Przekopana II* 

2021 Stare Miasto II Budy Wielkie II - 
Sielec I* 

 
Winna Góra III 

2022 Sontagówka* 
Budy Wielkie I 

 
Wilcze II* 

Sielec II*  

Kruhel Wielki III 
Monte Cassino I* 

2023 

Zmiana planów wynikająca z ocen aktualności mpzp z kadencji 8 

Zmiana 

Rycerskie 
Zmiana Batorego II 

 

 

Kruhel Wielki I *  

Zmiana Garbarze 

Galeria 

- 

2024 

Sanocka II* 

Stare Miasto III 

 

Wzgórze Zamkowe 
Paderewskiego 

I 

Kruhel Mały* 

Zmiana Garbarze 

Wybrzeże 

Obozowa I 

 

2025 
Plac Orląt* 

 
Zmiana Parkowa Pikulice III Zielonka V 

Zmiana Witoszyńska 

I/MN/03 

po 

2030 
Wilcze I* Park Lipowica 

Rosłońskiego 

II* 
Kruhel Wielki II Monte Cassino II* 

*   - mpzp zawieszone ze względu na uwarunkowania prawno-przestrzenne 

** - mpzp w realizacji 

 

- złożone wnioski do Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Tabela 14. Złożone wnioski do WPSMPZP 

 

Nazwa instytucji - wnioskodawcy 

 

 

Informacja lub wniosek do WPSMPZP 

Departament Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego (data wpływu 17.11.2017r.) 

brak w rejestrze wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim  

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego 

 w Przemyślu (data wpływu 21.11.2017r.) 

Brak zadań - wniosków do programu 
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Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w 

Przemyślu (data wpływu 22.11.2017r.) 

Brak zadań - wniosków do programu 

Wydział Infrastruktury  

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 

 w Rzeszowie (data wpływu 22.11.2017 r.) 

informacja o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla terenów zamkniętych 

- Nr 1/3/5 z dnia 29.04.2015 dla budowy pomnika przy budynku 

nr 33 kompleksu koszarowego na działce nr 1048 obr. 207 - 

teren BOSG ul. Mickiewicza 34, 

- Nr 2/56/14 z dnia 3.03.2015 r. dla budowy obiektu 

radiokomunikacyjnego dla PKP S.A.  na działce 2378/3 obr. 

202 w ramach budowy infrastruktury systemu GSM-R na linni 

kolejowej nr L91, 

- Nr 2/57/14 z dnia 2.03.2015 r. dla budowy obiektu 

radiokomunikacyjnego dla PKP S.A.  na działce 530/29 obr. 

207 w ramach budowy infrastruktury systemu GSM-R na linni 

kolejowej nr L91, 

- Nr 2/79/14 z dnia 3.03.2015 r. dla budowy obiektu 

radiokomunikacyjnego dla PKP S.A.  na działce 319/2 obr. 215 

w ramach budowy infrastruktury systemu GSM-R na linni 

kolejowej nr L91, 

- Nr 2/1/15 z dnia 16 marca 2015 r. dla budowy odcinka sieci 

ciepłowniczej  

z kablem sygnalizacyjnym na terenie kolejowym działka nr 

ewid. 2387/1 obr. 202 dla MPEC Sp.zo.o. Przemyśl, 

- Nr 2/6/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. dla budowy odcinka 

gazociągu średniego ciśnienia na terenie kolejowym działka nr 

ewid. 305 obr. 215 dla PSG Sp.zo.o. 

- Nr 1/1/16 z dnia 8 kwietnia 2016 r. dla zmiany użytkowania 

pomieszczeń budynku nr 35 kompleksu koszarowego na cele 

szkoleniowe na działce nr 1032 obr. 207 - teren BOSG ul. 

Mickiewicza 34, 

- Nr 1/2/17 z dnia 13.07.2017 r. dla rozbudowy oświetlenia 

ulicznego kompleksu koszarowego na działce nr 1015, 1022, 

1032, 1048, 1061, 1050, 1051, 1049, 1060, 1072, 1043/1, 

1043/2, 1043/3, 1045 obr. 207 - teren BOSG ul. Mickiewicza 

34, 

- Nr 1/3/17 z dnia 25.07.2017 r. dla budowy linii kablowych nn 

0,4 kV wraz z  oświetleniem kompleksu wojskowego na 

działce nr 1238 i 1239 obr. 205 - teren jednostki wojskowej ul. 

29 listopada dla RZI w Lublinie, 

- Nr 1/5/17 z dnia 30.07.2017 r. dla budowy budynku 

garażowego (budynek nr 27) na działce nr 1241 obr. 205 - teren 

jednostki wojskowej ul. 29 listopada dla RZI w Lublinie, 

- Nr 2/49/16 z dnia 27 luty 2017 r. dla budowy i przebudowy 

instalacji elektrycznej na działkach nr 65/35, 65/38, 65/44, 

65/46 obr. 214 - teren kolejowy dla PKP Intercity S.A.  

- Nr 2/54/16 z dnia 10.03.2017r. dla budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej nn 1 kV na działkach nr 

65/18 obr. 214 i 530/47 obr. 207 - teren kolejowy dla PGE 

Dystrybucja S.A. 

- Nr 2/11/17 z dnia 7.06.2017 r. dla budowy odcinka sieci 

elektroenergetycznej podziemnej 15 kV na działce nr 305 obr. 

215 - teren kolejowy dla PGE Dystrybucja S.A. 

- Nr 2/16/17 z dnia 4.07.2017 r. dla budowy myjni 

automatycznej pojazdów szynowych na działkach nr 65/35, 

65/41, 65/44, 65/45, 65/46, 65/47, 65/48, 65/49, 65/50 obr. 214 

- teren kolejowy dla PKP Intercity S.A.  
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Miejski Zakład Komunikacji Sp. zo.o.  

ul. Lwowska 9 (data wpływu 23.11.2017 r.) 

Brak zadań wymagających sporządzenia planu 

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 

ul. J. Wybickiego 1 (data wpływu 24.11.2017 

r.) 

Propozycje - wnioski, których realizacja znacząco mogłaby 

wyeliminować ruch z centrum miasta 

1. Budowa drogi średnicowej miasta Przemyśla tj. o długości ok. 

4 km łącząca DK 77 przez ul. Zadwórzańską, 29 Listopada, 3-

go Maja przez MPZP Zasanie I i Zasanie II do ul. 

Grunwaldzkiej ul. Rzecznej i dalej do ul. Sanockiej DK 28 

2. trasa proponowanej południowo-zachodniej drogi obwodowej 

miasta - kontynuacja obwodnicy południowo wschodniej tj.  

z kierunku Sanok - Granica Państwa w Medyce o długości ok. 

5600 m do skrzyżowania z ul. J. Słowackiego  

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki  

Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

(data wpływu 27.11.2017 r.) 

Propozycje - wnioski do programu: 

1. budowa przystani wodnej przy ul. 22 Stycznia obok Stadionu 

Czuwaj, 

2. budowa campingu (parking dla kamperów) w okolicy oczek 

wodnych, 

3. budowa platformy widokowej na Zniesieniu, 

4. wytyczenie i oznakowanie tras i ścieżek pieszych i rowerowych 

w lesie na Lipowicy po prawej stronie od ul. J. Wysockiego, 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp.zo.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 

Zadania priorytetowe, które będą wymagały objęcia 

opracowaniem mpzp: 

1. teren pomiędzy obwodnicą południowo-wschodnią i rzeką 

Wiar w rejonie ul. Topolowej, Dobriańskiego i Wspólnej, 

2. teren pomiędzy rzeką Wiar i ul. Ofiar Katynia 

3. teren pomiędzy ul. Chrobrego i obwodnicą północno-

wschodnią, 

4. teren od ul. Pasteura w rejonie ulic Grochowskiej i Źródlanej, 

5. teren Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego, 

6. teren Oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej. 

Wydział Architektury i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

(data wpływu 29.11.2017 r.) 

Wniosek o sporządzenie mpzp dla terenów zabytkowej części 

Starego Miasta Przemyśla, zamkniętej w obszarze Zespołu 

Fortyfikacji Miejskich - Murów Obronnych. 

Wydział Mienia Komunalnego 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

(data wpływu 29.11.2017 r.) 

Wniosek o przeznaczenie poniższych działek na cele 

mieszkaniowe tj.: 

1.  działki w obr. 203 nr: 847/4, 822, 820, 833, 834, 764, 765, 

763, 766, 835, 748/1, 706/1, 703, 704, 752/3, 666, 676, 675, 

665, 1195, 707, 708, 714, 713, 717, 264/1, 155, 154, 222, 221, 

220, 223, 224, 225, 243, 242, 241, 218. 

2. działki w obr. 206 nr: 653, 654, 629, 630, 632, 633, 631, 603, 

604, 635, 614, 613, 612, 611, 608, 610. 

3. działki w obr. 213 nr: 195, 194, 191, 188, 187, 185, 184, 183, 

178, 181, 177, 174, 173, 170, 169, 166 165. 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy 

Zewnętrznych Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (data wpływu 29.11.2017 r.) 

Wniosek o zmianę mpzp Bielskiego I polegająca na zmianie 

przeznaczenia terenu 2R/RU na teren cmentarza ZC 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

(data wpływu 30.11.2017 r.) 

Brak zadań wymagających sporządzenia planu 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Przemyślu  

(data wpływu 29.11.2017 r.) 

Wnioskuje o uwzględnienie: 

1. rozbudowy sieci ciepłowniczej ul. Władycze -Basztowa - 

Słowackiego 

2. rozbudowy sieci ciepłowniczej ul.Bakończycka - Słowackiego 

dla ZPSM w Przemyślu 

3. rozbudowy sieci ciepłowniczej ul. Lwowska 

4. rozbudowy sieci ciepłowniczej ul. Sanocka 
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Wnioski w formie graficznej na mapie obowiązujących i będących w opracowaniu mpzp. 

 
 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

1. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualności Wieloletniego Programu sporządzania 

mpzp, którą przyjęto Zarządzeniem Nr 22/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 

stycznia 2018 r.  

2. Na jego podstawie zatwierdzono w dniu 30 stycznia 2018 r. plan pracy Biura Rozwoju 

Miasta Przemyśla. 

3. Procedury planistyczne przewidziane na rok 2018 zostały uruchomione stosownymi 

uchwałami Rady Miejskiej (nr uchwał w tabeli – wykaz mpzp). 

 

 

6.3 ZASOBY MATERIALNE GMINY 

 

6.3.1 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 przyjęty Uchwałą  

Nr 145/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 września 2017 r. i zaktualizowany  

Uchwałą Nr 128/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21.08.2018 r. sporządzony został  

w oparciu o:  

1)  Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie wsparcia rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.  
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2) Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 

Programu Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, przyjętej Uchwałą 

nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej zjawisk kryzysowych w sferze 

społecznej, środowiskowej, gospodarczej, funkcjonalno – przestrzennej oraz technicznej za obszar 

rewitalizacji Miasta Przemyśla przyjęto obszar ograniczony granicami osiedli o najwyższym 

stopniu degradacji, tj. obejmujący w całości:  

- Osiedle Adama Mickiewicza wraz z targowiskiem „Zielony Rynek”,  

- Osiedle Waleriana Łukasińskiego,  

- Osiedle Stare Miasto wraz z terenami, na których zlokalizowane są obiekty sportowo – 

rekreacyjne przy ul. Sanockiej,  

- Osiedle Przemysława,  

- a także zamieszkały fragment Osiedla Juliusza Słowackiego.  

Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 684 ha, co stanowi 14,8% ogólnej 

powierzchni miasta i jest zamieszkiwana przez 16 982 osoby, czyli 26,1% ludności miasta. 

Spełniony został zatem warunek określony w Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju mówiący, iż obszar 

zdegradowany wskazany do rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy,  

a także nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się:  

 

I. W SFERZE SPOŁECZNEJ m.in: 

-  Ujemnym saldem migracji. 

Saldo migracji dla całego obszaru rewitalizacji przyjmuje wskaźnik -0,44%, podczas gdy dla 

miasta -0,35%, a całego województwa podkarpackiego -0,11%. 

-  Wysokim udziałem osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym i wysokim 

poziomem długotrwale bezrobotnych. 

Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym wynosi ponad 13% (w mieście 

– 10,9%; w województwie – 10,1%).  

Stan ten jest o tyle zły, że prawie 75% zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 

stanowią długotrwale bezrobotni (w mieście – 71%, w województwie – 61%).  

-  Wysoką liczbą osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Relatywnie duży odsetek ludności korzysta z pomocy społecznej. Na obszarze rewitalizacji 

takich osób mieszka blisko 11%, podczas gdy w całym mieście i województwie nieco ponad 

6%. 

-  Wysoką liczbą stwierdzonych przestępstw.  

Liczba stwierdzonych przestępstw dla całego obszaru rewitalizacji przyjmuje wskaźnik 2,3%, 

podczas gdy dla miasta 1,9%, a całego województwa podkarpackiego 1,32%. 

 

II. W SFERZE GOSPODARCZEJ: 

-  Niską liczbą nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon dla obszaru 

rewitalizacji przyjmuje wskaźnik 0,88%, podczas gdy dla miasta 0,76%, a całego 

województwa podkarpackiego 0,9%. 

 



Rozdział VI. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

87 

 

III. W SFERZE PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNEJ: 

-  Wysokim wskaźnikiem liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed 

rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych. 

Obszar rewitalizacji w znacznej mierze stanowi historyczne centrum miasta, wokół którego 

zachodziły procesy urbanistyczne. W 87% zabudowa mieszkaniowa obszaru rewitalizacji 

pochodzi sprzed 1989 r., nierzadko prezentując wysokie walory historyczno-kulturowe. 

Dla porównania w mieście wskaźnik ten wynosi 73%, zaś dla województwa 76,4%. 

 

IV. W SFERZE TECHNICZNEJ: 

-  Złym stanem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Sieci wodociągowa i kanalizacyjna obsługujące mieszkańców obszaru rewitalizacji są na wielu 

odcinkach w złym stanie technicznym. Ze względu na wiek (nawet przedwojenne), technologię 

wykonania, jak również surowce użyte w procesie produkcyjnym elementów składowych, sieci 

wymagają ciągłych remontów i wymiany. 

-  Potrzebą rozbudowy sieci ciepłowniczej.  

Na obszarach rewitalizacji  występuje przewaga kamienic posiadających instalacje grzewcze 

oparte na spalaniu węgla i paliw stałych i tutaj z uwagi m.in. na aspekt ekologiczny potrzeby 

budowy przyłączy ciepłowniczych oraz potrzeby rozbudowy sieci ciepłowniczej 

są największe. 

 

V. W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

-  Wysokim udziałem obiektów zawierających azbest. 

Znaczna część obiektów zawierających azbest jest zlokalizowana na obszarze rewitalizacji. 

Łącznie na obszarze znajdują się 42 obiekty, które pokryte są wyrobami azbestowymi o łącznej 

powierzchni szacowanej na około 4 195 m2 i łącznej masie wynoszącej około 46,1 Mg, co 

stanowi 23% obiektów oraz 24% powierzchni i 23% masy wyrobów zinwentaryzowanych 

ogółem na terenie miasta. Udział budynków pokrytych azbestem na obszarze rewitalizacji 

stanowi 3,2% zabudowy mieszkaniowej, co odpowiada wartości średniej dla miasta (3,2%).  

Skalę zjawiska na obszarze rewitalizacji należy uznać za znaczącą, biorąc pod uwagę fakt, iż na 

terenie zajmującym łącznie 15% powierzchni miasta znajduje się 23% obiektów o negatywnym 

oddziaływaniu na środowisko i zdrowie mieszkańców. 

W drodze otwartego naboru oraz propozycji własnych jednostek miejskich określono zestaw 

projektów rewitalizacyjnych, które warunkują wdrożenie zaplanowanych w ramach programu 

rewitalizacji celów i kierunków działań. W dłuższej perspektywie ich realizacja, poprzez stopniowe 

wyprowadzanie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, ma pomóc w osiągnięciu 

zamierzonej wizji rewitalizacji, pożądanego obrazu obszaru rewitalizacji Przemyśla. 

 

Tabela 15. Wykaz projektów rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa projektu 

 

Nazwa podmiotu realizującego 

 

 

Projekty podstawowe: 

 

1. 

Aktywizacja społeczna i zawodowa na obszarze 

rewitalizacji. 

 

Gmina Miejska Przemyśl  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Przemyślu  
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Powiatowy Urząd Pracy  

w Przemyślu,  

 

Przemyska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  

 

Przemyskie Przedsiębiorstwo 

Mieszkaniowe Wilk Błażej,  

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Przemyślu  

2. 

Diagnozowanie i korygowanie wad postawy u dzieci 

poprzez pływanie korekcyjne i rehabilitacje. 

 

Gmina Miejska Przemyśl 

3. 
Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji  

 

Gmina Miejska Przemyśl  

  

4. 
Rewitalizacja przez rekreację na terenie MOF Przemyśl - 

obiekty basenowe w Przemyślu 

Gmina Miejska Przemyśl  

 

5. 
Modernizacja Zielonego Rynku w Przemyślu 

 

Gmina Miejska Przemyśl  

 

6. 

Rozwój sieciowej energetyki cieplnej na obszarze 

rewitalizacji 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Przemyślu 

Sp. z o.o. 
 

7. 
Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30 w 

Przemyślu 

Gmina Miejska Przemyśl  

 

8. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu 

Gmina Miejska Przemyśl  

– Lider Projektu  

Muzeum Narodowe Ziemi 

Przemyskiej, 

– Partner Projektu  

 

Projekty uzupełniające: 

 

9. 
Przemyskie Centrum integracji i aktywizacji 

mieszkańców. 

Fundacja założona przez Twoja 

Podpora Sp. z o.o. 

10. 

Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez 

rozbudowę, modernizację, termomodernizację  

i wzrost efektywności energetycznej budynku 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej LAM. 

NZOZ LAM Laboratorium Analiz 

Medycznych mgr Ewa Szwajkowka – 

Chwalisz  

 

11. 

Remont elewacji zabytkowego budynku mieszkalnego 

przy ul. Sienkiewicza 5 z adaptacją pomieszczeń na punkt 

informacyjno-edukacyjny  

o rodzinie Brzezińskich oraz historii żeglarstwa 

przemyskiego . 

Firma Handlowo-Usługowa „TRAMP” 

Wojciech Pieprzny  

 

12. 
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na 

obszarze rewitalizacji. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o.  

13. 
Modernizacja stadionu MKS POLONIA Przemyśl wraz z 

infrastrukturą obiektu. 

Miejski Klub Sportowy "POLONIA" 

Przemyśl  

14. 
Modernizacja i termomodernizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

 

 

 

Realizacja w 2018 r. 
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W dniu 14.09.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przedłożono wniosek pn. 

„Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, który został Uchwałą Nr 

11/277/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. wybrany 

do dofinansowania ze środków RPO WP. 

W dniu 27 lutego 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

Oś Priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni 

Regionalnej. 

Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2021. 

 

6.3.2  Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 
Przemyśl  

 

Uchwałą Nr 39/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 lutego 2013 r. został zatwierdzony 

„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl 

w latach 2013 – 2017”. Przyjęte w nim wszystkie założenia były realizowane również przez cały 

2018 r. 

W chwili obecnej trwają prace zmierzające do opracowania „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl w latach 2019 – 2023”. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczbę lokali mieszkalnych i lokali użytkowych tworzących zasób 

nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 16. Zestawienie zbiorcze lokali komunalnych z podziałem wg struktury własności budynków 

2018 

 
Liczba 

budynków 

Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

mieszkań 

Liczba lokali 

użytkowych 

Powierzchnia 

lokali 

użytkowych 

Łącznie 

powierzchnia 

Budynki mieszkalne 

100% gminy 

87 604 27105,89 78 12584,81 39690,70 

Budynki mieszkalne 

gminy i wspólnot 

mieszkaniowych 

 

241 

 

1066 

 

52384,40 

 

117 

 

6282,41 

 

58666,81 

Budynki stanowiące 

współwłasność 

gminy i osób 

fizycznych 

 

17 

 

103 

 

5013,54 

 

14 

 

685,43 

 

5698,97 

Budynki stanowiące 

własność gminy  

i Skarbu Państwa 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,00 

Budynki stanowiące 

współwłasność 

gminy i zarząd 

wspólnot 

 

60 

 

201 

 

10502,11 

 

22 

 

1350,96 

 

11853,07 

RAZEM W 

ZASOBIE GMINY 

405 1974 95005,94 231 20903,61 115909,55 
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Budynki będące w 

posiadaniu 

samoistnym gminy 

 

46 

 

254 

 

12398,01 

 

19 

 

1451,57 

 

13849,58 

Ogółem 451 2228 107403,95 250 22355,18 129759,13 

 

Z ogólnej liczby 2228 lokali mieszkalnych 228 było lokalami socjalnymi. Wskutek 

wyprowadzenia się, eksmisji lub śmierci najemcy Gmina w 2018 r. odzyskała około 44 mieszkania 

do ponownego zasiedlenia. Po odzyskaniu lokalu mieszkalnego do powtórnego zasiedlenia i po 

przeprowadzeniu jego remontu: 

-  w ramach realizacji prawomocnego wykazu osób oczekujących na przydział lokalu 

mieszkalnego zasiedlono 11 lokali, 

-  zrealizowano 6 wyroków eksmisyjnych, 

-  7 lokali mieszkalnych przekazano do remontu na koszt własny. 

W stosunku do 4 najemców zrealizowano zamiany na inny lokal w zasobie Gminy Miejskiej 

Przemyśl z względów zdrowotnych, społecznych itp. 

W wyniku realizacji „Programu zamiany mieszkań” zrealizowano 3 wnioski. Przeprowadzono 

5 postępowań dotyczących wstąpień w stosunek najmu. 

Nie mniej jednak na koniec 2018 r. pozostało 26 lokali mieszkalnych, które wymagają znacznych 

nakładów aby przeznaczyć je do powtórnego zasiedlenia. 

Ponadto w 2018 r. wpłynęło 21 wniosków dotyczących realizacji prawomocnych wyroków 

eksmisyjnych dotyczących wskazania przez Gminę Miejską Przemyśl lokali socjalnych 

lub pomieszczeń tymczasowych. 

Na remonty kapitalne budynków oraz realizację nakazów PINB w Przemyślu, remont 10 lokali 

zasiedlonych, remont 8 lokali przeznaczonych do zasiedlenia,  remont 5 lokali użytkowych, 

przygotowanie dokumentacji i ekspertyz (7 pozycji) oraz na wymianę 15 szt. stolarki okiennej 

przeznaczono ok. 566 000 zł.  

Ostateczne rozliczenie planu remontów zostanie przeprowadzone po badaniu rocznego bilansu 

w PGM Sp. z o.o. w Przemyślu.  

Czynsze najmu lokali mieszkalnych nie zostały zmienione od 2013 r. 

 

W 2018 r. zbyto 48 lokali mieszkalnych w tym: 

-  4 w przetargu nieograniczonym, 

-  17 z udzieleniem 95% bonifikaty, 

-  27 z udzieleniem 80% bonifikaty. 

 

Ponadto zbyto 3 lokale użytkowe w tym: 

-  2 w przetargu nieograniczonym, 

-  1 na rzecz dotychczasowego najemcy. 

 

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

 

Stan ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa na dzień 31.12.2018 r. 

 

1.  Nieruchomości będące w dyspozycji Prezydenta Miasta Przemyśla wykonującego zadanie 

z  zakresu administracji rządowej: 

 - 39  nieruchomości o łącznej powierzchni: 18,1154 ha. 
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2.  Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste: 

- odpłatnie: 271 nieruchomości o łącznej powierzchni 173,8896 ha, 

- nieodpłatnie: 33 nieruchomości o łącznej powierzchni 89,3197 ha.  

3.  Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste z mocy prawa 05.12.1990 r. niepotwierdzone 

decyzją Wojewody: 

- 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 4,8355 ha.              

4.  Nieruchomości oddane w trwały zarząd: 

- odpłatnie: 34 nieruchomości o łącznej powierzchni 53,3105 ha, 

- nieodpłatnie: 24 nieruchomości o łącznej powierzchni 29,1185 ha.  

5.  Nieruchomości oddane w dzierżawę: 

- 10  nieruchomości– łączna powierzchnia dzierżawionego gruntu 7,9865 ha 

- dz. nr 347 obr. nr 209 pow. 0,0239 ha, 

- dz. nr 206, 210 obr. nr 212 łączna pow. 0,0021 ha, 

- dz. nr 213 obr. nr 212 pow. 0,0550 ha, 

- część dz. nr 836, 837, 838, 839, 841, 842, 882, 883, 884, 885, 886, 887 obr. nr 214 pow.         

dzierżawionego gruntu 1,6103 ha, 

- część dz. nr 853, 854, 855, 856, 857, 858/1, 864/3, 869/1, 870/1, 875/1 obr. nr 214 pow. 

dzierżawionego gruntu  0,1335 ha, 

- dz. nr 646 obr. nr 205 pow. 0,0793 ha, 

- część dz. nr 234 obr. nr 212 pow. dzierżawionego gruntu 2,2679 ha, 

- część dz. nr 214/11 obr. nr 212 pow. dzierżawionego gruntu 2,6845 ha, 

- dz. nr 30, 67/1 obr. nr 213 łączna pow. 1,0409 ha, 

- dz. nr 804 obr. nr 214 pow. 0,0891 ha. 

 

W 2019 r. działka nr 234 w obrębie nr 212  o pow. 2,679 ha przekazana została do Krajowego 

Zasobu Nieruchomości (Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.01.2019 r.). 

W 2019 r. działki nr 206, 210 w obrębie nr 212 zostały nabyte z mocy prawa przez Gminę Miejską 

Przemyśl (decyzją Wojewody z dnia 14.02.2019 r. nr N-VI.7532.1.13.2019). 

 

6.  Nieruchomości sprzedane w 2018 r.: 

- działka nr 2113/6 powierzchni 0,0067 ha za sumę 5 050,00 zł 

- działka nr 2113/3 powierzchni 0,0092 ha za sumę 11 000,00 zł 

 

7.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2018 r.: 

- brak 

 

W 2019 r. planuje się przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19 

nieruchomości gruntowych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (Dz. U. z 2018, poz. 1716 ze zm.). 

 

8.  Nieruchomości Skarbu Państwa, które z mocy prawa zostały nabyte przez Gminę Miejską 

Przemyśl (komunalizacja): 

- dz. nr 1/1 obr. nr 212, 

- dz. nr 277/1 obr. nr 206, 

- dz. nr 431 obr. nr 206, 
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- dz. nr 698 obr. nr 212, 

- dz. nr 2621 obr. nr 202, 

- dz. nr 25, 348 obr. nr 209, 

- dz. nr 275 obr. nr 209, 

- dz. nr 2928 obr. nr 202 (8/32 części), 

- dz. nr 49/1 obr. nr 203, 

- dz. nr 142/7, 1163 obr. nr 203, 

- dz. nr 755 obr. nr 212, 

- dz. nr 101 obr. nr 209. 

 

Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 

- prace geodezyjne i kartograficzne - wykonano inwentaryzację wysokościowej osnowy 

geodezyjnej na terenie Miasta Przemyśla – 13 173,30 zł – zadanie zlecone finansowane 

dotacją celową, 

- prace geodezyjne i kartograficzne – wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy 

wysokościowej 40 451,01 zł – zadanie zlecone finansowane dotacją celową. 

 

6.3.3  Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2018-
2021 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

Gminy Program Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla dotyczy ochrony, wykorzystania  

i zarządzania  zasobem zabytkowego miasta w jego granicach administracyjnych.  

Jest zbiorem informacji o rozwoju przestrzennym Przemyśla, jego zabytkach, walorach 

krajobrazowych, a także wynikających z tego zbiorem wytycznych i postulatów konserwatorskich 

niezbędnych do podejmowania działań mających na celu ochronę tego dziedzictwa.  

Przedmiotem Programu jest obszar miejski, w skład którego wchodzą miasto średniowieczne, 

tereny dzielnic XIX, wiecznych oraz pozostały teren z pierścieniem wewnętrznym umocnień 

Twierdzy Przemyśl.  

Podstawowym celem Programu jest wskazanie terenów i poszczególnych zabytków najbardziej 

wartościowych dla miasta i regionu, określenie zagrożeń dla tych obiektów oraz wskazanie działań 

jakie należy podjąć, aby poprawić stan ich zachowania i wyeksponować właściwe im walory 

zabytkowe i krajobrazowe.  

Służy również za pomocą Gminnej Ewidencji Zabytków  stałemu aktualizowaniu wykazu 

zabytkowych zasobów miasta w zakresie   uzupełniania i rozszerzania  informacji o kolejnych 

wpisach do rejestru zabytków a także  ujęciu obiektów/ zespołów w GEZ lub o wyłączeniu 

obiektów, które utraciły znamiona zabytku. Uzupełnia wykaz odkryć archeologicznych   na terenie 

miasta Przemyśla. 

Ponadto Program określa: 

- uwarunkowania działań w zakresie opieki nad zabytkami wynikające z przepisów ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz uregulowań 

prawnych dotyczących planowania przestrzennego, budownictwa, ochrony przyrody 

i innych; 

- możliwości finansowania działań przy zabytkach i pozyskiwania środków z różnych źródeł; 
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- wyznacza priorytety działań Gminy w zakresie ochrony zasobu zabytkowego miasta, 

podejmowanych w okresie długofalowym, z wyszczególnieniem działań w okresie na 

najbliższe cztery lata; 

- promowanie nowych obszarowych form ochrony zabytków umożliwiających porządkowanie 

przestrzeni publicznych  oraz podnoszenie estetyki miasta poprzez  utworzenie Parku 

Kulturowego  

w obszarze Starego Miasta 

Obecnie Gmina Miejska Przemyśl korzysta z  „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Miasta Przemyśla na lata 2012-2016” . 

 

Realizacja w 2018 r. 

Przygotowanie materiałów wyjściowych do sporządzenia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2018-2021”.   

Umowa o dzieło nr 6  zawarta w dniu 07.09.2018 r.  pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl 

a Wykonawcą.Umowa nie została zrealizowana z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę 

warunków umowy. 

Obecnie Gmina Miejska Przemyśl ponownie przystępuje do rozpoczęcia procedury 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

6.4 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

 

6.4.1  Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 
dla Miasta Przemyśla na lata 2013-2020. 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

Celem opracowania w/w  planu  było  wyznaczenie priorytetów oraz ustalenie zasad realizacji 

założeń polityki transportowej dla stworzenia sprawnego systemu transportowego, poprzez 

zaplanowane   w  przedmiotowym dokumencie działania, m.in. takie jak: 

 inwestycje w podsystem komunikacji miejskiej (wymiana taboru, budowa i modernizacja 

infrastruktury przystankowej) 

 poprawa jakości świadczonych usług w zakresie komunikacji autobusowej (m.in. poprawa 

bezpieczeństwa pasażerów poprzez zastosowanie monitoringu, czy zwiększenie komfortu 

podróży poprzez zakup nowoczesnego taboru)  

 inwestycje w infrastrukturę przystankową (wymiana lub modernizacja wiat, ustawienie 

nowych konstrukcji, lokalizowanie nowych przystanków w oparciu o diagnozę potrzeb 

pasażerów) 

 zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej poprzez  reformowanie rozkładów jazdy celem 

dostosowania do potrzeb przewozowych mieszkańców   

 zastosowanie rozwiązań, które ułatwią osobom niepełnosprawnym korzystanie z komunikacji 

miejskiej 

 wprowadzanie rozwiązań mających na celu ochronę środowiska.  
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Realizacja w 2018 r. 

W roku 2018 celem realizacji przyjętych założeń, zakupiono 15 sztuk nowych  

niskopodłogowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej, spełniających obowiązujące 

standardy emisji spalin oraz dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową.  

Wszystkie nowe autobusy są klimatyzowane co znacznie zwiększa komfort podróżowania 

oraz wyposażone w systemy, w skład których wchodzą: system zapowiedzi głosowej 

(m.in. zapowiadający aktualny i następny przystanek) celem ułatwienia podróżowania komunikacją 

miejską  osobom niewidomym oraz system monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa 

pasażerów.  

Zakupiono również 25 sztuk kompletów w/w wyposażenia do pozostałych autobusów, którymi 

realizowane są usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.    

Wprowadzono modyfikacje rozkładów jazdy na 8 liniach autobusowych w oparciu o postulaty 

pasażerów, w zakresie dotyczącym godzin kursowania oraz wydłużenia bądź zmiany trasy 

przejazdu,  a także wybudowano 4 nowe  wiaty  na przebudowanych zatokach przystankowych przy 

ul. Wysockiego.  

 

6.4.2  Wieloletni Plan Rozwoju I Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Kanalizacyjnych 

 

W 2018 r. PWiK sp. z o.o. realizowało zadania inwestycyjne ujęte w: 

•  Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w 2018 r. oraz  

•  Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych  na 

lata 2014-2018.  

 

Budowa sieci wodociągowej 

Zakończono realizację 13  zadań inwestycyjnych w ramach których wybudowano łącznie  

4 292,1 m sieci wodociągowych za kwotę 1 110 692,12 netto. Zrealizowano inwestycje na 

obszarach pozbawionych do tej pory dostępu do sieci wodociągowych tj. w sąsiedztwie ulic: 

Wysockiego, Gazowej, Kordeckiego, Chrobrego, Zbożowej, Północnej, Rosłońskiego, Emilii 

Plater, Drogi Hureckiej, Zamoyskiego. 

 

Przebudowa sieci wodociągowej 

Zrealizowano  4 zadania inwestycyjne w ramach których przebudowano lub wyremontowano 

łącznie 1 402,4 m sieci wodociągowych za kwotę 1 956 148,76 PLN netto. Przebudowano sieć 

wodociągową z przyłączami w ul. Strażackiej oraz przyłącze wodociągowe w ul. Swobodnej.  

Poddano renowacji dwa odcinki awaryjnych magistrali wodociągowych w ul. Mickiewicza 

oraz nad rzeką San w pobliżu ul. Ostrowskiej oraz Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Przebudowa i renowacja wodociągów ma na celu zmniejszenie strat wody w sieci wodociągowej. 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej 

Zakończono realizację 8  zadań inwestycyjnych w ramach których wybudowano łącznie 1 732,3 m 

sieci kanalizacyjnych za kwotę 688 705,13 netto. Zrealizowano inwestycje  na obszarach 

pozbawionych do tej pory dostępu do sieci kanalizacyjnych, tj.  w sąsiedztwie ulic: 

Wysockiego, Leszczynowej, Strażackiej, Zbożowej, Rosłońskiego, Zamoyskiego, Sybiraków. 
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Równolegle z inwestycjami ze środków własnych PWiK realizowany był projekt pn.: „Rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej  w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś 

priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt 

realizowany jest przez Jednostkę Realizującą Projekt powołaną Uchwałą nr 29/2017 Zarządu PWiK 

sp. z o.o.  

 

W 2018 roku realizowano łącznie 4 kontrakty na roboty: 

Kontrakt nr 1 - „Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu”.                         

Rozpoczęto roboty budowlane w IV kwartale 2018. Zaawansowanie finansowe stan na 31.12.2018 

– 13%. Termin zakończenia robót zgodnie z umową 30.09.2019. Nie ma zagrożenia przekroczenia 

umownego terminu zakończenia realizacji. 

Kontrakt nr 2 - „Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego,    

ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu”. Rozpoczęto roboty budowlane  

w I kwartale 2018. Zaawansowanie finansowe stan na 31.12.2018 – 49%. Termin zakończenia robót 

zgodnie  z umową 14.06.2019. Nie ma zagrożenia przekroczenia umownego terminu zakończenia 

realizacji. 

Kontrakt nr 3 - „Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga 

Hurecka, ul. Północna) w Przemyślu etap I/1 i II/2”. Rozpoczęto roboty budowlane w I kwartale 

2018. Zakończono roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej.  

Do wykonania pozostały roboty budowlane związane z odtworzeniem nawierzchni. 

Zaawansowanie finansowe stan na 31.12.2018 – 89%. Termin zakończenia robót zgodnie z umową 

31.05.2019. Nie ma zagrożenia przekroczenia umownego terminu zakończenia realizacji. 

Kontrakt nr 5  - „Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu”. Rozpoczęto 

roboty budowlane w IV kwartale 2018. Do dnia 31.12.2018 nie wystawiono faktur. Termin 

zakończenia robót zgodnie z umową 22.10.2019. Nie ma zagrożenia przekroczenia umownego 

terminu zakończenia realizacji. 

 

6.5  ŚRODOWISKO 

6.5.1  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem jest określenie 

wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest 

wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję miasta. Powinny 

one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie.  

Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany  

(w postaci względnej lub bezwzględnej).  

Plan ten ma na celu  określenie, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Opisano więc działania 

planowane (inwestycyjne i nie inwestycyjnie), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu 

realizacji planu w kolejnych latach. 

Dokument zawiera również ocenę zasobów energii odnawialnej możliwej do wykorzystania na 

terenie miasta w postaci map i dokładnych opisów oraz propozycje inwestycji ściśle związane  

z budownictwem w celu zwiększenia efektywności energetycznej poszczególnych obiektów 

proponowanych do ujęcia w inwestycjach, jako pierwsze.  
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Na podstawie zidentyfikowanych możliwości inwestycyjnych zaplanowano działania 

realizujące wyznaczone cele; głównie obniżenie emisji gazów cieplarnianych, oraz zmniejszeniem 

zapotrzebowania na energię co wyraża się we wskaźnikach redukcji. Wszystkie działania, 

identyfikacje i obliczenia mają  na celu zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie emisji 

gazów cieplarnianych.  

Cele strategiczne „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla” uwzględniają 

postanowienia przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego 

podstawowe cele to: 

1) redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 

2) wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r.; dla 

Polski ustalono wzrost z 7 do 15%, 

3) zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Zakres „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla” obejmuje m.in.: 

1) ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych, 

2) stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Miasta, 

3) wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem, 

4) monitoring emisji CO2 na terenie Miasta, 

5) określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego, 

6) określenie redukcji zużycia energii finalnej, 

7) określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych, 

8) plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania, 

9) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 

i ich źródła finansowania. 

Długoterminowa strategia miasta Przemyśl do 2020 r. obejmuje  działania polegające na:  

 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

 termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego, 

 zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta, 

 ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 

 zwiększeniu efektywności energetycznej, 

 zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 

Powyższe działania stanowią  ogólne kierunki działań wpływające na zmniejszenie zużycia energii 

na terenie Miasta Przemyśl oraz zmniejszające emisję dwutlenku węgla. 

Działania będą realizowane poprzez: 

 określenie obszarów, na których przewiduje uzupełnienie infrastruktury technicznej, 

 wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej, 

 zapisy prawa lokalnego, 

 uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych. 

W ramach zaplanowanych działań długoterminowych określono: 

1) zakres działania, 

2) podmioty odpowiedzialne za realizację, 

3) harmonogram uwzględniający terminy realizacji, 

4) szacowane koszty realizacji inwestycji, 

5) oszczędności energii finalnej, 

6) wielkość redukcji emisji CO2, 

7) wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
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Realizacja w 2018 r. 

Zakupiono 13 nowych autobusów z silnikami wysokoprężnymi oraz 2 nowe autobusy 

z silnikami zasilanymi gazem CNG. Zakup ten został zrealizowany w ramach zadania „Rozbudowa 

i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” dofinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura 

komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020. 

Gmina Miejska Przemyśl w dniu 27 września 2018 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego 2 wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, 

Działanie 3.3 Poprawa Jakości Powietrza. 

Głównym celem złożonych projektów jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia 

emisji szkodliwych substancji do atmosfery na terenie Miasta Przemyśla oraz poprawa komfortu 

życia mieszkańców. 

Projekt nr 1 pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” dotyczy wymiany źródeł 

ciepła w 731 gospodarstwach domowych. Dzięki projektowi na terenie Miasta Przemyśla wsparcie 

uzyska łącznie:  

1) 133 budynki jednorodzinne, które wyposażone zostaną w 133 szt. kotłów, w tym:  

 96 szt. kotłów na gaz 

 37 szt. kotłów na biomasę, 

2) 41 budynków wielorodzinnych oraz 5 mieszkań indywidualnych, które zostaną 

podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej (w zakresie m.in. budowy/modernizacji 

przyłączy ciepłowniczych wysoki i niski parametr, budowy węzłów cieplnych, instalacji 

odbiorczych, adaptacji pomieszczeń na węzeł ciepłowniczy). 

Partnerem w powyższym projekcie będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

w Przemyślu Sp. z o.o. 

Niniejszy projekt znajduje się na liście planowanych działań krótko i długoterminowych, tym 

samym projekt jest spójny z zapisami zawartymi w PGN dla miasta Przemyśla. Na podstawie 

szczegółowych wyliczeń przedstawionych w PGN ustalono łączną roczną redukcję ekwiwalentu 

CO2 na poziomie 7 635,74 Mg/rok (wartość ta planowana jest do osiągnięcia w 2022 r.) 

Projekt nr 2 pt.  „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” 

dotyczy wymiany źródeł ciepła w 27 gospodarstwach domowych. Dzięki projektowi na terenie 

Miasta Przemyśla wsparcie uzyska łącznie: 

1) 22 budynki jednorodzinne, które wyposażone zostaną w 22 szt. kotłów na ekogroszek 

klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, 

2) 1 budynek wielorodzinny, który wyposażony zostanie w 1 kocioł na ekogroszek klasy 

5 z automatycznym zasypem paliwa. 

Niniejszy projekt znajduje się na liście planowanych działań krótko i długoterminowych, tym 

samym projekt jest spójny z zapisami zawartymi w PGN dla miasta Przemyśla. Na podstawie 

szczegółowych wyliczeń przedstawionych w PGN ustalono łączną roczną redukcję ekwiwalentu 

CO2 na poziomie 382,12 Mg/rok (wartość ta planowana jest do osiągnięcia w 2020 r.) 

 



Rozdział VI. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

98 

 

6.5.2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2018 – 2021  

 

Program ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki 

ekologicznej na terenie miasta. Sporządzenie Programu doprowadzić ma  do poprawy stanu 

środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnić skuteczne mechanizmy 

chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla ciągłego stosowania 

obowiązującego, w tym zakresie prawa.  

Program Ochrony Środowiska, określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania 

środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według 

priorytetów. Dokument ten wspomaga dążenie do uzyskania sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 

środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.  

Stan docelowy, w tym zakresie, nakreśla Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego 

realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata.  

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w mieście  

w odniesieniu m.in. do: 

 gospodarki wodno-ściekowej,  

 ochrony przed powodzią,  

 gospodarki odpadami,  

 ochrony gleb i zasobów geologicznych,  

 ochrony powietrza atmosferycznego,  

 ochrony przed hałasem,  

 ochrony przyrody,  

 ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów,  

 edukacji ekologicznej,  

 aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym.  

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu 

docelowego. Identyfikacja potrzeb miasta Przemyśla w zakresie ochrony środowiska, 

w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów 

nadrzędnych oraz strategii ich realizacji.  

Na tej podstawie opracowywany jest harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań, 

przedstawiający listę przedsięwzięć, jakie zostaną zaplanowane do realizacji na terenie miasta.  

Dokument ten jest zgodny z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych  

i gminnych programów ochrony środowiska” opublikowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

 

Tabela 17. Zestawienie celów i kierunków interwencji 

Lp. Obszar interwencji Cel 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości 

powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu 

celu długoterminowego dla ozonu i krajowego celu 

redukcji narażenia do 2020r. oraz przeciwdziałanie 

zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję 

emisji gazów cieplarnianych. 

2. Zagrożenia hałasem. Poprawa klimatu akustycznego. 

3. Gospodarowanie - Minimalizacja skutków ekstremalnych zjawisk 
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wodami i gospodarka 

wodno-ściekowa. 

naturalnych oraz zwiększenie zasobów 

dyspozycyjnych wody. 

1. – Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz 

zaspokojenie ilościowego i jakościowego 

zaopatrzenia na wodę przeznaczoną do celów 

bytowo-gospodarczych i rekreacyjno-

turystycznych. 

4. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

Odpadów. 

Zmniejszenie masy odpadów składowanych na 

składowiskach oraz zwiększenie udziału 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

surowców wtórnych i odzysku energii z odpadów. 

5. Zasoby przyrodnicze. Zachowanie, ochrona i przywracanie różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej, ochrona zasobów 

leśnych i rozwój zrównoważonej gospodarki leśnej. 

6. Zagrożenie poważnymi awariami. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego 

i ekologicznego mieszkańcom Przemyśla, w tym 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii. 

7. Edukacja ekologiczna. Zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa 

w zakresie ochrony środowiska. 

8. Promieniowanie elektromagnetyczne. Ochrona ludności i środowiska przed 

ponadnormatywnym promieniowaniem 

elektromagnetycznym. 

 

Realizacja w 2018 r. 

Realizując cel „Zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony 

środowiska” przeprowadzono 6 przedsięwzięć edukacyjnych: 

 Dzień czystego powietrza – tematyką akcji był problem niskiej emisji, a celem edukacja 

ekologiczna dzieci i młodzieży. Ważnym elementem akcji było przeciwdziałanie niskiej emisji 

poprzez informowanie uczestników o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych. 

 Przemyśl–anie dbamy o środowisko – przeprowadzono warsztaty interaktywne dla 

przedszkolaków oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych. Dodatkowo zakupiono książki 

pt. „Akademia ekologii. Dbam o środowisko” przeznaczone dla uczniów klas I – III  

oraz pt. „Jak nie produkować odpadów” dla przedszkolaków.  

 Listy dla ziemi – konkurs odbył się w miesiącu kwietniu i maju, wśród dzieci i młodzieży  

z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Tematyka konkursu dotyczyła  niskiej 

emisji, gospodarki odpadami, oszczędzaniu wody i energii.  

 POLoNEs – przyczyny, ograniczenie, likwidacja niskiej emisji – (mobilne laboratorium) 

zrealizowane zostało w dniu 19.08.2018 r. w trakcie obchodów dni patrona Przemyśla Św. 

Wincentego (tzw. Wincentiada).  

 Sprzątanie świata – akcja odbyła się w dniach 21 – 23 września, a celem było  wspomożenie 

selektywnej zbiórki odpadów, a więc lepsze wykorzystywanie zasobów, które znajdują się  

w  odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. W akcji udział 

wzięły przedszkola i szkoły z terenu naszego miasta. 

 Kolory miasta – warsztaty interaktywne  upowszechniające wiedzę ekologiczną. 
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6.5.3  Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

Jest jednym z dokumentów, w którym określono działania do zrealizowania  w ramach 

Programu Ochrony Powietrza dla strefy Podkarpackiej, celem dostosowania stanu zanieczyszczenia 

powietrza w mieście Przemyślu do wymogów obowiązujących norm  w tym zakresie. 

 

Realizacja w 2018 r. 

Udzielono dotacji związanych z wymianą kotłów węglowych na kotły na gaz ziemny w kwocie  

98 500,00 zł (około 1000 m2 powierzchni mieszkalnej). 

 

6.6  POLITYKA SPOŁECZNA 

6.6.1  Ocena zasobów pomocy społecznej  

 

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi realizację zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 930 z poźn.zm.) dotyczących 

obowiązku przygotowania przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy 

społecznej (OZPS). Zapisy dotyczące realizacji tego zadania ujęto w art. 16a i art. 17 ust. 1 pkt 2 

ustawy o pomocy społecznej. 

Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Obowiązek sporządzania corocznej OZPS został ustawowo nałożony na gminę, powiat, samorząd 

województwa, jednak w sposób bezpośredni jest on realizowany przez ośrodki pomocy społecznej, 

powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki polityki społecznej.  

OZPS przygotowana jest na podstawie wzoru opracowanego przez Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jako zadanie 

wprowadzone do ustawy o pomocy społecznej nowelizacją z 2011 roku, zastąpiła przygotowywany 

przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej. 

Ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych 

z planowaniem budżetu w kolejnym okresie. Wypełnianie i przekazywanie sprawozdania odbywa 

się poprzez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). Materiały i dane zawarte w opracowaniu 

pochodzą ze sprawozdawczości resortowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także innych 

podmiotów tworzących zasoby instytucjonalne pomocy społecznej. 

Dokument „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018” nie został jeszcze opracowany. 

Nowy formularz OZPS opublikowano w Centralnej Aplikacji Statystycznej w dniu 21.03.2019 r. 

Termin przekazania sprawozdania do jednostki nadrzędnej tj. Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie mija 30.04.2019 r.  

Ostatnia opracowana OZPS dotyczyła roku 2017. W niej też zawarte zostały prognozy zjawisk 

na rok 2018, tj. liczby korzystających z pomocy i wsparcia, wysokości  udzielonego wsparcia, 

wielkość zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadry OPS. Zakładano w niej m.in.: 

 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 3.098, liczba rodzin - 2.239, liczba 

osób w rodzinie – 5.534, 

 liczba osób, którym przyznano decyzją  świadczenie pieniężne – 2.006, liczba rodzin – 

1.894, liczba osób w rodzinie – 4.745, 
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 liczba osób którym przyznano decyzją  świadczenie niepieniężne – 1.174, liczba rodzin – 

835, liczba osób w rodzinie – 2.624, 

 najczęstsze powody udzielenia pomocy: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność, 

 liczba osób, którym przyznano decyzją usługi opiekuńcze – 236, liczba przyznanych 

godzin – 59.182, kwota świadczeń – 913.272 zł, 

 liczba osób, którym przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi: 43, liczba przyznanych godzin 18.307, kwota świadczeń – 414.425 zł, 

 zasiłek stały: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 497, kwota świadczeń 

- 2.360.396 zł,  

 zasiłek okresowy: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 997, kwota 

świadczeń - 2.475.530 zł, 

 zasiłek celowy ogółem: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 1.800, 

kwota świadczeń - 2.262.048 zł, 

 zasiłek celowy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: liczba osób, 

którym przyznano decyzją  świadczenie – 1.700, kwota świadczeń -1.950.000 zł, 

 posiłek ogółem: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 960, kwota 

świadczeń - 520.000 zł, 

 posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: liczba osób, którym 

decyzją przyznano świadczenie – 920, kwota świadczeń - 450.000 zł, 

 odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej: liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie – 200, kwota świadczeń -4.500.000 zł, 

 wspieranie rodziny i piecza zastępcza: liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny-105, 

liczba asystentów rodziny – 6, 

 rodzinna piecza zastępcza (bez dodatku wychowawczego): liczba rodzin – 107, kwota 

świadczeń 1.147.920 zł,  

 dodatek wychowawczy: liczba rodzin: 85, kwota świadczeń 602.500,00 zł, 

 usamodzielnienie osób opuszczających pieczę zastępczą - 320.195 zł, 

 usamodzielnienie  dla osób opuszczających instytucje, o których mowa w art. 88 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej- 48.944 zł, 

 świadczenie wychowawcze: kwota świadczeń - 33.511.430 zł, 

 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych: kwota świadczeń – 7.153.524 zł, 

 świadczenia opiekuńcze: kwota świadczeń – 10.474.519 zł, 

 świadczenie z funduszu alimentacyjnego: kwota świadczeń – 3.106.777 zł, 

 zasiłek dla opiekuna: kwota świadczeń – 564.452 zł, 

 dodatki mieszkaniowe: kwota świadczeń – 3.836.000 zł, 

 dodatki energetyczne: kwota świadczeń – 32.000 zł, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota świadczeń – 576.675 zł, 

 składki na ubezpieczeni społeczne: kwota świadczeń – 1.463.621 zł, 

 stypendia socjalne: kwota świadczeń – 519.000 zł. 

W oparciu o Sprawozdanie MRPiPS-03, Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”, Sprawozdanie rzecz.-fin. wykonywania przez powiat zadań innych 

niż realizacja dodatku wychowawczego za I i II półrocze, Sprawozdanie rzecz.-fin. z wykonywania 

przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej za I i II półrocze, 
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Sprawozdanie rzecz.-fin. z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, Sprawozdanie 

rzecz.-fin. z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, Sprawozdanie rzecz.-fin. z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, 

Sprawozdanie z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, 

sprawozdania rzecz.-fin. z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego określić 

można jak kształtowały się w/w zjawiska w roku 2018: 

 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 2.913, liczba rodzin - 2.058, liczba 

osób w rodzinach – 5.075, 

 liczba osób, którym przyznano decyzją  świadczenie pieniężne – 1.824, liczba rodzin – 

1.711, liczba osób w rodzinach – 4.259, 

 liczba osób którym przyznano decyzją  świadczenie niepieniężne – 1.158, liczba rodzin – 

807, liczba osób w rodzinach – 2.600, 

 do najczęstszych powodów udzielenia pomocy zaliczyć należy: bezrobocie, ubóstwo, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, 

 liczba osób, którym przyznano decyzją usługi opiekuńcze – 218, liczba przyznanych 

godzin – 62.463, koszt świadczeń - 949.139 zł, 

 liczba osób, którym przyznano decyzją specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi: 43, liczba przyznanych godzin 19.165, kwota świadczeń: 

428.783zł, 

 zasiłek stały: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 458, kwota świadczeń 

- 2.238.164 zł, 

 zasiłek okresowy: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 846, kwota 

świadczeń - 2.007.700 zł, 

 zasiłek celowy ogółem: liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 1.577, 

kwota świadczeń - 2.316.068 zł, 

 zasiłek celowy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: liczba osób, 

którym przyznano decyzją świadczenie – 1.398, kwota świadczeń -2.065.761 zł, 

 posiłek ogółem: liczba osób, którym przyznano świadczenie – 916, kwota świadczeń 

- 15.290 zł, 

 posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: liczba osób, 

korzystających z posiłku– 895, kwota świadczeń - 336.018 zł, 

 odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej: liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie – 228, kwota świadczeń - 5.002.742 zł, 

 wspieranie rodziny i piecza zastępcza: liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny - 98, 

liczba asystentów rodziny – 6, 

 rodzinna piecza zastępcza (bez dodatku wychowawczego): liczba rodzin – 101, kwota 

świadczeń 1.305.348 zł,  

 dodatek wychowawczy: kwota świadczeń 486.835,00 zł, 

 usamodzielnienie osób opuszczających pieczę zastępczą - 348.228 zł, 

 usamodzielnienie  dla osób opuszczających instytucje , o których mowa w art. 88 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej - 31.072 zł, 

 świadczenie wychowawcze – 32.255.673 zł, 

 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 7.120.426 zł, 

 świadczenia opiekuńcze: kwota świadczeń – 10.881.137 zł, 
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 świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 2.863.555 zł, 

 zasiłek dla opiekuna – 448.578 zł, 

 dodatki mieszkaniowe – 3.395.343 zł, 

 dodatki energetyczne – 34.090 zł, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 593.674 zł, 

 składki na ubezpieczeni społeczne – 1.425.631 zł, 

 stypendia socjalne – 397.410 zł. 

Analizując oceny zasobów pomocy społecznej z lat poprzednich i dane będące w posiadaniu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące roku 2018 pod kątem istniejących problemów 

i potrzeb pamiętać należy, iż powodzenie  realizacji  zadań  w  znacznej mierze zależy od decyzji 

podejmowanych przez jednostki działające w sferze polityki społecznej na szczeblu 

samorządowym jak również centralnym.  

 

Z niniejszych opracowań wynikają priorytetowe rekomendacje do realizacji w przyszłych 

latach: 

1. Charakterystyka osób korzystających z pomocy i wsparcia instytucji polityki społecznej 

Z danych dotyczących liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia wynika, że ogólna 

liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej charakteryzuje się nieznaczną 

tendencją malejącą: w 2016 roku z pomocy społecznej  skorzystało  2.536 rodzin (6.049 osób 

w rodzinach),  w 2017 roku - 2.239 (5.534 osób w rodzinach), a w 2018 -roku zaś 2.058 (liczba 

osób w rodzinach 5.075). Daje się jednak zauważyć, że wzrasta liczba klientów pomocy 

społecznej w wieku poprodukcyjnym, tj. kobiet powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65 lat.  

W roku 2016 r. liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wyniosła: 449 osób, 

w 2017 roku 498 osób, a w kolejnym zaś – 474. Na tym samym poziomie utrzymuje się  liczba  

przyznanych  zasiłków  stałych, a  sukcesywnie spada  liczba  osób, którym przyznane zostały  

zasiłki  okresowe  i celowe. W 2016 r. decyzją przyznano zasiłek stały 487 osobom, w 2017 r. 

– 497, w 2018 – 458. Zasiłek  okresowy przyznano w 2016 r. 1.186 osobom, w 2017 r. -  997 

osobom, a w 2018 roku - 846. Ogółem zasiłek celowy decyzją  przyznano w 2016 r. - 1.952 

osobom, w 2017 r. 1.756 osobom, natomiast w 2018 roku - 1.577. Liczba przyznanych 

świadczeń niepieniężnych w postaci posiłku utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2016 r. 

z tej formy pomocy skorzystało 968 osób, w 2017 r. - 912 osób, a w 2018 roku – 916 osób. 

Głównymi powodami udzielenia pomocy i wsparcia w 2018 roku było: bezrobocie – 1.261 

rodzin (3.598 osób w rodzinach), ubóstwo – 1.074 rodzin (2.672 osób w rodzinach), a także 

długotrwała lub ciężka choroba -746 rodzin (1.513 osób w rodzinach).  

 

2. Starzenie się społeczeństwa, a wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze  

W Przemyślu podobnie jak w całym kraju zauważalny jest proces starzenia się społeczeństwa. 

Z prognoz demograficznych na lata 2011-2035 wynika, że zmniejszeniu będzie ulegała liczba 

mieszkańców, pogorszy się struktura wiekowa i nastąpi wzrost wielkości populacji ludności 

w wieku poprodukcyjnym. Takie prognozy ukierunkowują cele strategiczne w pomocy 

społecznej na szeroko rozumianą pomoc osobom w podeszłym wieku, a przede wszystkim 

zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie osób starszych w domach pomocy 

społecznej i zabezpieczenie usług opiekuńczych oraz pobytu w dziennych ośrodkach wsparcia 

dla seniorów. Od kilku lat zauważalny  jest  wzrost wydatków na usługi opiekuńcze oraz wzrost 

wydatków, jakie ponosi miasto na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej. 
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W pierwszym przypadku sytuacja kształtowała się następująco: 2016- 517.831 zł, 2017- 

877.815 zł, 2018 – 949.139 zł, a w drugim zaś: 2016- 3.610.137, w 2017 – 4.100.344, a w 2018 

roku – 5.002.742 zł. 

 

3. Zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta rodzinom przeżywającym problemy opiekuńczo – 

wychowawcze  

W 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu zatrudnionych było 

sześciu asystentów, którzy wsparli 98 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. 

Jest to zadanie obowiązkowe gminy. W 2018 roku MOPS ponownie pozyskał zewnętrzne 

środki finansowe w ramach Resortowego Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2018”. Zważywszy na wymierne efekty pracy asystenta z rodzinami, 

konieczne jest dalsze zapewnienie środków na realizację tego zadania w postaci wkładu 

własnego do Programu. 

 

4. Piecza zastępcza i jej koordynowanie  

Końcem 2018 roku w 88 rodzinach zastępczych umieszczonych było 108 dzieci. 

W poprzednim roku liczba rodzin zastępczych była wyższa- 94 rodzin (ilość dzieci – 117). 

Z rodzinami nadal pracuje 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z tym, 

iż rodzinne formy pieczy zastępczej są bardziej wskazane dla prawidłowego rozwoju dziecka, 

niż forma instytucjonalna, należałoby pozyskać kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej 

rodziny zastępczej, bądź prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Pomimo promowania idei 

rodzicielstwa zastępczego nadal liczba rodzin zastępczych jest niewystarczająca w stosunku do 

potrzeb zapewnienia opieki dzieciom, które nie mogą pozostawać w swoim środowisku 

naturalnym.   

 

5. Świadczenia wychowawcze  

W 2017 roku po raz pierwszy w ocenie zasobów pomocy społecznej wykazano dane w zakresie 

wypłaty świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym w OZPS widoczny jest 

gwałtowny wzrost wydatków na realizację zadań realizowanych przez MOPS. Należy 

zaznaczyć, że na realizację zadania zleconego Miastu z zakresu administracji rządowej 

w budżecie na 2016 rok przeznaczono 25.131.310 zł, w 2017 – 33.986.771 zł, a w 2018 roku 

– 32.705.532 zł.  

 

6.6.2  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla 
na lata 2016-2022 

 

W myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., pomoc społeczna wspiera osoby 

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Głównym jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. Ustawa ta zobowiązała gminy do opracowania i realizacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.  
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016 – 2022, 

stanowi odpowiedź na to wyzwanie. Strategia ta przyjęta została uchwałą nr 104/2016 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

1) Zbudowanie spójnego systemu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia. 

2) Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. 

3) Wzmocnienie pozycji rodziny oraz rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu 

rodziny w środowisku lokalnym. 

4) Stworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb osób starszych oraz aktywizacji 

społecznej osób wykluczonych.. 

5) Rozwinięcie  systemu  zapobiegania i  przeciwdziałania  problemom uzależnień i przemocy. 

6) Wdrożenie programu aktywnej polityki społecznej. 

 

Realizacja w 2018 r. 

Cele strategiczne realizowane były m.in. poprzez następujące działania: 

Ad 1. Cel strategiczny nr 1 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zapobieganie sytuacjom 

kryzysowym wynikającym z długotrwałego pozostawania bez pracy:  

Rok 2018 był kolejnym rokiem realizacji prac społecznie użytecznych. Prace społecznie 

użyteczne są organizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 

w  organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz 

społeczności lokalnej i w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej.  Pomiędzy 

podmiotami, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne a uczestnikiem nie jest 

zawierana żadna umowa.  

Nie występuje stosunek pracy - jest to realizacja o charakterze zobowiązaniowym według 

prawa cywilnego. W 2018 roku prace realizowane były w 22 jednostkach do których 

skierowano 73 osoby; 1.261 rodzin skorzystało z pomocy MOPS z tyt. bezrobocia, 

 rozwój i promocja przedsiębiorczości społecznej – bieżąca współpraca z Podkarpackim 

Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Udział w 2018 r. pracownika 

UM w wizycie studyjnej w Krakowie, 

 wdrażanie narzędzi i instrumentów aktywnej integracji: 

W dniu 11 stycznia 2018 r. zostało zawarte  porozumienie o współpracy między Powiatowym 

Urzędem Pracy w Przemyślu, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Przemyślu, w którym 

określono kryteria doboru uczestników Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) oraz zakres 

i sposób wymiany informacji.  W ramach porozumienia ośrodek pomocy społecznej miał 

realizować działania integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. W ramach PAI 

realizowano dwa zadania. Pierwszym z nich były grupowe zajęcia w zakresie aktywizacji 

i integracji społecznej prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Drugim 

zadaniem realizowanym w ramach Programu były prace społecznie użyteczne (PSU). PSU 

były realizowane w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Program był realizowany przez okres 2 

miesięcy od 01 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 r. Do udziału w PAI zostali skierowani 

bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy 

społecznej.  
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PAI realizowany był na dwóch płaszczyznach/blokach równocześnie:  

 Blok aktywizacja zawodowa – realizowany poprzez prace społecznie użyteczne 

w wymiarze 10 godzin tygodniowo (z ramienia PUP).  

 Blok integracja społeczna – realizowany poprzez min. edukację społeczną, psychoedukację, 

doradztwo zawodowe w wymiarze 10 godzin tygodniowo. 

W programie wzięło udział łącznie 13 osób. Decyzją Dyrektor PUP 2 Uczestników Projektu  

w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim przed rozpoczęciem działań nie podjęło 

udziału w PAI. Zostały utworzone 2 grupy warsztatowe. Łącznie udział w programie 

zakończyło 11 osób. 

 opracowanie i realizacja projektów służących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych: 

W 2018 roku realizowane były 3 projekty: 

 „Aktywny Przemyśl 2014-2020” - Projektem w 2018 roku zostało objętych łącznie 33 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 18 osób biernych 

zawodowe,15 osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez PUP do III profilu pomocy, 

w tej grupie jest także 10 osób z niepełnosprawnościami, 

 „Przemyśl szansę na zmiany” – projektem w 2018 roku objętych zostało 115 osób, w tym 

15 osób niepełnosprawnych, 

 „Przemyślany Rozwój” – projektem w 2018 roku objętych zostało  102 osoby, w tym 21 

osób niepełnosprawnych. 

 wsparcie finansowe osób bezrobotnych - w 2018 roku przyznano pomoc tyt. bezrobocia 

na kwotę 5.754.517,78 zł 

 

Ad 2. Cel strategiczny nr 2 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 zminimalizowanie uciążliwości i ograniczeń wynikających z różnych form 

niepełnosprawności: 

Gmina Miejska Przemyśl zakupiła 15 szt. nowych niskopodłogowych autobusów AUTOSAN 

przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 13.880.550,00 zł. 

Zakupiono 40 kompletów wyposażenia do autobusów nowych oraz pozostających na 

wyposażeniu MZK Przemyśl o wartości 2.194.320,00 zł. Zakup autobusów i wyposażenia 

zrealizowano w ramach projektu pn. „Rozbudowa i integracja systemu informacji publicznej 

na terenie MOF Przemyśl” przy dofinansowaniu ze środków UE z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych ulic i chodników poprzez: 

poprawę nawierzchni komunikacyjnych - 41.730 m2, obniżanie krawężników przy istniejących  

i nowopowstałych przejściach dla pieszych – 8 szt. 

 zapewnienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

i gospodarczym – liczba imprez , spotkań, programów realizowanych przy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 3. 

 zintegrowany system pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom – na 

terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2018 r. działał Środowiskowy Dom Samopomocy z liczbą 

miejsc 44. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała 243 orzeczenia dla osób 

niepełnosprawnych. 
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 dążenie do pełnej integracji oraz wyrównanie szans osób niepełnosprawnych. 

 Na podstawie umowy nr AS3/000048/09/D z dnia 24.04.2018 r. w roku 2018 

kontynuowany był program „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie 

lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełno-sprawnych w życiu 

społecznym, zawodowym oraz w dostępie do informacji.  

Na wypłatę dofinansowań w jego ramach przeznaczono (razem z kosztami realizacji 

programu) w dwóch transzach łącznie kwotę 421.553,04 zł, w tym na Moduł I - 181.392,84 

zł i na Moduł II - 215.430,35 zł. 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie Miejskiej 

Przemyśl przypadającą według algorytmu w 2018 r. kwotę środków finansowych 

w wysokości 2.868.945,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych. Część tej kwoty w wysokości 1.742.580.00 zł 

stanowiły zobowiązania wyliczone przez PFRON, które wynikają z ciągłości realizacji 

zadania pn. dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 105 

uczestników. 

 

Ad 3. Cel strategiczny nr 3 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 opracowanie i realizacja „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 

w Przemyślu na lata 2018-2020”.  

 zbudowanie zintegrowanego systemu pieczy zastępczej: 

MOPS jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zatrudniał w 2018 r. 5 koordynatorów 

rodziny. Pracowali oni z 71 rodzinami, w których przebywało 98 dzieci. W 101 rodzinach 

zastępczych umieszczonych było 131 dzieci. 9 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej zdecydowało o opuszczeniu rodziny 

i objętych zostało indywidualnym programem usamodzielnienia. 

 rozwój usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy 

społecznej, organizacje pozarządowe i inne podmioty: 

Na terenie Miasta Przemyśla usługi opiekuńcze realizowane są przez 2 organizacje 

pozarządowe: Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. W ubiegłym 

roku usługi opiekuńcze przyznane zostały 218 osobom. Zrealizowano 60.054 godzin usług. 

 pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji rodziny: 

W 2018 roku w MOPS w Przemyślu zatrudnionych było 6 asystentów rodziny, którzy 

pracowali z 98 rodzinami. 

 

Ad 4. Cel strategiczny nr 4 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 ukształtowanie pozytywnych postaw w społeczności lokalnej wobec integracji osób 

starszych: 

Gmina Miejska Przemyśl objęła dofinansowaniem 2 placówki działające na rzecz osób 

starszych na terenie Miasta: 

 Dom dziennego Pobytu „Senior Wigor” prowadzony przez Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej. Zapewnia kompleksową opiekę dzienną osobom starszym, o obniżonej 

samodzielności i sprawności psychoruchowej, a także tym, którzy pragną aktywnie 

spędzać czas.  
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Opiekunowie, terapeuci zajęciowi oraz psycholog dbają o zrównoważony rozwój 

i pobudzanie niewykorzystanego potencjału podopiecznych. Celem ośrodka jest 

zapewnienie bezpieczeństwa, pomocy i opieki osobom w podeszłym wieku.  

W 2018 roku w ramach  Programu  „Senior +” Wojewoda  Podkarpacki  przekazał na 

funkcjonowanie  placówki kwotę 88 680,00 zł, wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl 

wyniósł 147 826,19 zł, wkład Caritas Archidiecezji Przemyskiej -  6.413,11 zł. Liczba 

miejsc w placówce – 30. 

 Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych (Klub Seniora) - placówka 

prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W 2018 roku Miasto Przemyśl 

dofinansowywało funkcjonowanie w/w jednostki kwotą 30 000,00 zł. Na co dzień 

w ośrodku przebywało 45 osób.  

 rozwój działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i poprawy warunków życia osób i rodzin 

żyjących w biedzie: 

W roku 2018 1.074 rodzin skorzystało z pomocy OPS, w których jako powód trudnej sytuacji 

życiowej zdiagnozowano ubóstwo. 

 tworzenie warunków wychodzenia z bezdomności: 

W roku ubiegłym pomoc z tyt. bezdomności przyznana została 44 rodzinom. Ponadto  Miasto 

Przemyśl w ramach umowy wieloletniej zawartej z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata 

Alberta Koło w Przemyślu przekazał organizacji na prowadzenie i utrzymanie Schroniska 

185.000 zł. 

 

Ad 5. Cel strategiczny nr 5 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 zintegrowany system pomocy rodzinom dotkniętym przemocą: 

Przy MOPS w Przemyślu funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, w ubiegłym roku odbyło się 10 posiedzeń ZI, na których pomocą objęto  

237 rodzin (757 osób).  W 2018 roku założono 153 Niebieskie karty, zakończono zaś 53 

procedury NK. 48 osób skierowanych zostało na terapię dla sprawców przemocy w rodzinie. 

 program profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów przemocy i przeciwdziałania uzależnieniom: 

Na terenie Przemyśla w 2018 roku opracowano i zrealizowano 9 programów służących 

działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza 

w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W programach uczestniczyło 703 osoby. 

 

Ad 6. Cel strategiczny nr 6 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 podniesienie kwalifikacji kadr zajmujących się pomocą osobom i rodzinom: 

W roku ubiegłym ze 137 pracowników MOPS 84 skorzystało z różnych szkoleń, z tego 

niektóre osoby kilkakrotnie. 

 wprowadzenie i wsparcie innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej:  

W roku 2018 rozpoczęła się realizacja nowego Programu „Przemyślany Rozwój”, który 

nastawiony jest na poprawę zdolności do zatrudnienia 204 klientów/klientek MOPS 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta 

Przemyśla korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Przewidywany okres trwania 

projektu to wrzesień 2020 r. 
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 usystematyzowanie współpracy instytucji działających na rzecz aktywnej integracji 

i pomocy społecznej: 

MOPS w roku ubiegłym zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy porozumienie, które określało 

kryteria doboru uczestników PAI oraz zakres i sposób wymiany informacji. W ramach 

porozumienia ośrodek pomocy społecznej miał realizować działania integracji i reintegracji 

społecznej osób bezrobotnych. 

 

6.6.3  Miejski Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania 
praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025 

 

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań własnych powiatu należy 

opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw 

osób niepełnosprawnych. 

Obowiązujący Programu obejmuje okres od 2016 r. do 2025 r. i został opracowany przez 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu we współpracy 

z przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla.  

Celem strategicznym Programu jest tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju  

i zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, 

gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym. 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

Określono priorytety (cele szczegółowe) realizacji Programu, tj.:  

1) kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych, 

2) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym, 

3) zwiększenie szans osobom niepełnosprawnym na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwości lub umożliwienie im ze względu na 

stopień niepełnosprawności pracy, w warunkach dostosowanych do ich indywidulanych 

potrzeb, 

4) zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych, 

transportowych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów użyteczności publicznej, 

swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwości komunikacji 

międzyludzkiej, 

5) wzrost aktywności osób niepełnosprawnych. Zapewnienie równych szans osobom 

niepełnosprawnym w dostępie do kultury, sportu, rekreacji i turystyki. 

 

Realizacja w 2018 r. 

Źródłem finansowania zadań ujętych w Programie są głównie środki otrzymane 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach algorytmu 

oraz programów celowych, a także z budżetu miasta Przemyśla na realizację zadań statutowych 

miasta i jednostek organizacyjnych.  
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie Miejskiej 

Przemyśl przypadającą według algorytmu w 2018 r. kwotę środków finansowych w wysokości 

2.868.945,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. Część tej kwoty w wysokości 1.742.580.00 zł stanowiły zobowiązania 

wyliczone przez PFRON, które wynikają z ciągłości realizacji zadania pn. dofinansowanie kosztów 

działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 105 uczestników.  

Zadania w ramach rehabilitacji społecznej na terenie miasta Przemyśla realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, a zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Wykorzystanie środków przekazanych Gminie Miejskiej Przemyśl wg algorytmu: 

Rehabilitacja społeczna 

 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – dofinansowanie wypłacono dla 308 osób (w tym 82 opiekunów) na kwotę 

340.243 zł, 

 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - zrealizowano 

11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 20.000 zł dla 9 organizacji, 

 Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - w ramach dofinansowania 

zrealizowano 24 umowy. Na ich podstawie ze środków PFRON wypłacono 17.606 zł, 

 Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypłacono 

360 dofinansowań na kwotę 406.645 zł, 

 Dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych w miejscu ich 

zamieszkania - Na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki PFRON w wysokości 211.352 

zł, co pozwoliło na wypłatę 112 dofinansowań, 

 Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 

1.742.580 zł.  

W 2018 roku na finansowanie kosztów działalności 3-ech warsztatów terapii zajęciowej w Mieście 

(ze 105-cioma uczestnikami) przeznaczono łącznie, z uwzględnieniem wszystkich źródeł 

finansowania, kwotę 1.937.088 zł, z tego dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 1.742.580 

zł, Gminy Miejskiej Przemyśl 193.620 zł i środków własnych podmiotów prowadzących WTZ 

888,00 zł. Jednostkami prowadzącymi WTZ-ty na terenie Przemyśla w 2018 r. były: Polskie 

Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Przemyśl, Spółdzielnia Niewidomych „START”  

w Przemyślu, Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu. 

 

Rehabilitacja zawodowa 

W ramach przyznanego Gminie Miejskiej Przemyśl limitu środków PFRON na zadania 

z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na poszczególne 

zadania wykorzystano nast. środki: 

  finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 

– 2.540 zł, 

 finansowanie instrumentów rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących 

pracy nie pozostających w zatrudnieniu - stypendia stażowe – 14.757 zł, 

 zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – 

110.000 zł. 
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W sumie wyposażono 3 stanowiska pracy, przeszkolono 1 osobę niepełnosprawną 

oraz sfinansowano 3 stypendia stażowe dla osób niepełnosprawnych na łączna kwotę 127.297 zł. 

 

Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez MOPS 

Na podstawie umowy nr AS3/000048/09/D z dnia 24.04.2018 r. w roku 2018 kontynuowany 

był program „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osób niepełno-sprawnych w życiu społecznym, zawodowym 

oraz w dostępie do informacji. Na wypłatę dofinansowań w jego ramach przeznaczono (razem  

z kosztami realizacji programu) w dwóch transzach łącznie kwotę 421.553,04 zł, w tym na Moduł 

I - 181.392,84 zł i na Moduł II - 215.430,35 zł. 

Udzielona pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” (edycja 2018/19, realizacja 

w roku 2018): 

a) w ramach Modułu I zawarto 33 umowy i wypłacono dofinansowanie w wysokości 144.820 zł, 

b)  w ramach Modułu II zawarto 127 umów na podstawie 141 złożonych wniosków osób 

niepełnosprawnych oraz wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 153.695 zł. 

W roku 2018 w ramach Wypożyczalni Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego 

działającej przy MOPS Przemyśl z wypożyczonego w latach poprzednich sprzętu na podstawie 

aneksów do już obowiązujących umów nadal korzystało 11 osób niepełnosprawnych. Sprzęt  

i wypożyczone wyposażenie to: łóżka ortopedyczne, uchwyty, barierki boczne, stoliki 

przyszafkowe, chodziki, wózek inwalidzki ręczny. 

 

Działania podejmowane w ramach realizacji Programu przez inne instytucje urzędy, 

placówki i organizacje pozarządowe 

Urząd Miejski w Przemyślu 

1) Gmina Miejska Przemyśl zakupiła 15 szt. nowych niskopodłogowych autobusów AUTOSAN 

przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 13.880.550,00 zł. 

Zakupiono 40 kompletów wyposażenia do autobusów nowych oraz pozostających na 

wyposażeniu MZK Przemyśl o wartości 2.194.320,00 zł. Zakup autobusów i wyposażenia 

zrealizowano w ramach projektu pn. „Rozbudowa i integracja systemu informacji publicznej 

na terenie MOF Przemyśl” przy dofinansowaniu ze środków UE z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

2) W ramach prowadzonej działalności w zakresie kultury, sportu i turystyki dofinansowano 

9 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przyznanego 

dofinansowania to 13.350 zł. 

3) Kształceniem specjalnym objęto 562 uczniów w trzech Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.  

4) Dofinansowaniem objęto 40 niepełnosprawnych sportowców uczestniczących w zawodach 

sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej. 

5) Współpracowano z 24 organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, 

fundacjami, instytucjami pracodawców działających na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych. 

6) Uczestniczono w realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” . 

7) W zakresie działalności informacyjnej w ramach kampanii społecznej pn. „Koperta życia” 

wydano 500 sztuk kopert. 

8) W ramach wspierania publikacji informatorów z zakresu problematyki niepełnosprawności 

wydano „Informator przemyskiego seniora” (200 sztuk). 
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9) Zapewniono 510 miejsc w domach pomocy społecznej, dziennych ośrodkach wsparcia 

i środowiskowych domach samopomocy. 

10) Współpracowano z organizacjami pozarządowymi przy organizacji 3 imprez w zakresie 

pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, 

sportowym oraz rekreacji i turystyce. 

11) Zrealizowano jeden projekt dotyczący likwidacji barier architektonicznych, transportowych 

oraz komunikacji międzyludzkiej (PWRMR III - Likwidacja barier architektonicznych) - 

pozyskano środki PFRON dla projektodawcy w wysokości  9.657,27 zł. 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

Wydano 243 orzeczenia dla osób niepełnosprawnych. 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu 

Osobom zamieszkałym na terenie Miasta Przemyśla wydano 1.826 orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności w tym: 195 o stopniu lekkim, 951 - umiarkowanym, 680 - znacznym oraz 280 

orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16-go roku życia. Wydano 963 legitymacje 

potwierdzające niepełnosprawność - mieszkańcom miasta Przemyśla oraz 392 karty parkingowe 

dla ON i 9 placówkom zajmującym się rehabilitacją ON. 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 

1) Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych ulic i chodników poprzez: 

a) poprawę nawierzchni komunikacyjnych: 41.730 m2 

b) obniżanie krawężników: 

 wykonanie przejścia dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika, oznakowaniem 

poziomym i pionowym – 4 szt., 

 przeniesienie istniejących przejść dla  pieszych wraz z obniżeniem krawężnika, 

oznakowaniem poziomym i pionowym oraz montażem barier wygrodzeniowych - 4 

szt., 

c) oznakowanie przejść: 

 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie bezpiecznego, aktywnego przejścia 

dla pieszych na ul. Mickiewicza w Przemyślu” zamontowano nowe oznakowanie 

pionowe, wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe, zamontowano detektory 

wykrywające pieszych, zamontowano sygnalizatory pulsujące LED, aktywne punktowe 

elementy LED - 8 szt., zamontowano sterownik, niezbędne okablowanie i układ 

zasilania, 

 odnowienie oznakowania poziomego P-10 „przejście dla pieszych” na terenie 

Przemyśla - pow. malowania: 12.968 m2, 

 odnowienie oznakowania poziomego P-10 „przejście dla pieszych” w kolorze biało - 

czerwonym w obrębie szkół - pow. malowania: 346 m2, 

d) właściwą lokalizację przystanków publicznego transportu zbiorowego: 

 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji 

publicznej na terenie MOF Przemyśl” zrealizowano I-szy etap rozbudowy 

ul. Wysockiego w Przemyślu na odcinku o długości 1,2 km, w wyniku czego 

wybudowano 4 nowe zatoki autobusowe z kostki granitowej, tym samym lokalizując 

w nowych miejscach 4 przystanki publicznego transportu zbiorowego. 
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2) Wydzielenie i oznakowanie miejsc postoju dla uprawnionych osób niepełnosprawnych na 

parkingach miejskich i przed budynkami użyteczności publicznej: 

 wyznaczenie i oznakowanie miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej: 8 sztuk. 

W ramach Programu osoby niepełnosprawne z terenu Miasta były objęte pomocą, wsparciem 

i poradnictwem przez organizacje pozarządowe działające na ich rzecz, które również 

współpracowały z MOPS w Przemyślu oraz wydziałami Urzędu Miejskiego. Liczba organizacji 

pozarządowych: 15. 

 

6.6.4  Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w Przemyślu na lata 2018-2020 

 

Program przyjęty został uchwałą nr 22/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 lutego 

2018 r.  

Głównym celem w/w Programu jest zapewnienie rodzinom i ich dzieciom na terenie Przemyśla 

wielowymiarowego i zintegrowanego systemu wsparcia, szczególnie w sytuacjach kryzysu i w 

obliczu trudności życiowych.  

 

Cele szczegółowe, priorytety 

W Programie założono następujące cele: 

1) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny 

2) Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących. 

3) Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

4) Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych. 

5) Pomoc udzielana dziecku i rodzinie. 

 

Realizacja w 2018 r. 

Założone cele w programie w 2018 roku były realizowane w następujący sposób: 

Ad 1. Cel strategiczny nr 1 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 wszystkie dzieci (858 dzieci i młodzieży) skorzystały z posiłków finansowanych przez MOPS  

w placówkach oświatowych, wartość udzielonego wsparcia 330.309 zł, 

 dzieci korzystające z placówek wsparcia dziennego korzystały z dofinansowania wydatków 

związanych z dożywianiem, 

 udzielono pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych w ramach programu FEAD, 

do pomocy Podprogramu 2018 zakwalifikowanych zostało 3.131 osób (wg stanu na dzień 

09.11.2018 r.), 

 zapewniono pomoc materialną i rzeczową rodzinom w ramach ustawy  o pomocy społecznej,  

w tym m.in. zasiłków okresowych (822 rodziny -2.306 liczba osób w rodzinach), celowych  

w ramach posiadanych środków (839 rodzin – 2.061 liczba osób w rodzinach). 

 

Ad 2. Cel strategiczny nr 2 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 rodziny zagrożone w szczególności wystąpieniem problemów opiekuńczo-wychowawczych 

były monitorowane przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów 
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szkolnych. W 2018 roku 207 rodzinom udzielono pomocy z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 zapewniono dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego 

i prawnego rodzinom zagrożonym kryzysem w ramach Ośrodka Wsparcia Socjalnego,  

z pomocy OWS skorzystało 163 osoby (psycholog – 77, mediator rodzinny – 74, diagnostyk 

przemocy domowej – 12), 

 podejmowano współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinom – 

bieżąca współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny. 

 

Ad 3. Cel strategiczny nr 3 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 rodziny zagrożone kryzysem były systematycznie monitorowane przez pracowników 

socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, z pomocy 

asystenta rodziny skorzystało 98 rodzin, 

 dzieci z rodzin wieloproblemowych były zachęcane przez pracowników socjalnych 

oraz asystentów rodziny do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówki 

wsparcia dziennego, z zajęć prowadzonych przez 11 placówek wsparcia dziennego skorzystało 

313 dzieci, 

 wspierane i promowane były inicjatywy lokalne w zakresie rodziny i dzieci, 

 wspierany był rozwój placówek wsparcia dziennego, Gmina Miejska Przemyśl  udzieliła 

wsparcia finansowego 5 placówkom prowadzonym w formie opiekuńczej i specjalistycznej na 

kwotę 419.692 zł. 

 

Ad 4. Cel strategiczny nr 4 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 działania w zakresie profilaktyki, edukacji oraz wczesnej interwencji w rodzinach zagrożonych 

uzależnieniem od alkoholu, w 2018 roku 92 rodziny korzystało z pomocy materialnej 

Miejskiego Ośrodka Społecznej, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania 

alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny (wartość udzielonego wsparcia 

403 741,19 zł), 

 działania podejmowane w tym zakresie w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” 

(na poszczególne lata) oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021”. 

 

Ad 5. Cel strategiczny nr 5 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania: 

 działania ukierunkowane na bezpośrednie kontakty z rodziną i dzieckiem – bieżąca współpraca  

z rodziną 6 zatrudnionych asystentów rodziny, 

 działania skierowane na mediacje i negocjacje dotyczące ich postępowania i korekty sytuacji – 

mediator rodzinny udzielił 74 konsultacji i sesji mediacyjnych, 

 wparcie poprzez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej - skorzystało 2.058 rodzin, 

 pomoc pracowników w załatwianiu spraw urzędowych – bieżąca praca socjalna pracowników 

MOPS, 

 pomoc długofalowa - 1.686 osób korzystających z pomocy społecznej to osoby długotrwale 

korzystające z pomocy MOPS, 
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 praca asystentów rodziny z rodzinami - w 2018 roku asystenci pracowali z 98 rodzinami, 

w których znajdowało się 198 dzieci,  

 działania ukierunkowane na uczestnictwo dzieci w zajęciach prowadzonych w 11 placówkach 

wsparcia dziennego (w placówkach znajduje się miejsce dla 388 dzieci), 

 udzielanie porad w sprawach życiowych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego, budżetu rodzinnego, pielęgnacją i zdrowotnymi potrzebami dzieci – bieżąca praca 

socjalna pracowników MOPS. 

 

Rok 2018 był pierwszym rokiem realizacji „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Systemu Pieczy Zastępczej w Przemyślu na lata 2018-2020”. Analiza danych zebranych 

i wskaźników monitorowania stopnia wdrożenia programu pozwala stwierdzić, iż większość 

zaplanowanych w nim działań była realizowana w 2018 roku. 

W pierwszym roku funkcjonowania Programu asystą objęto blisko 100 rodzin, z którymi pracę 

prowadziło 6 asystentów rodziny. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. ustawy  

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zwiększony został zakres 

obowiązków asystenta rodziny, jak i zakres rodzin, które mogą skorzystać z tej formy wsparcia. 

Analiza wskaźników monitorowania realizacji Programu wskazała ponadto, że współpraca  

z asystentem rodziny zwiększa szansę rodziców, których dzieci są umieszczone w pieczy 

zastępczej, na odzyskanie prawa do opieki nad nimi. W związku z tym zasadne wydaje się objęcie 

asystą rodzinną większą niż w poprzednich latach liczbę takich rodzin, co również może skutkować 

potrzebą zwiększenia zatrudnienia asystentów rodziny. 

Stopień wdrożenia programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 potwierdza, że założone 

cele i opracowane do nich działania są prawidłowe i będą kontynuowane w kolejnych latach 

funkcjonowania programu. Skuteczność ich realizacji będzie możliwa wyłącznie przy 

interdyscyplinarnej współpracy wszystkich instytucji oraz organizacji działających na terenie 

miasta Przemyśla realizujących zadania na rzecz dzieci i rodzin. 

  

6.6.5  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomamii w Przemyślu na 2018 
rok 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018 rok, przyjęty został uchwałą nr 220/2017 

Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 30 listopada 2017 roku.  

Stanowi on lokalną strategię w zakresie zapobiegania uzależnieniom i minimalizacji szkód 

społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków oraz innych substancji 

psychoaktywnych. Ponieważ ww. Program łączy dwa problemy: alkoholizm i narkomanię, oparty 

jest o dwie ww. ustawy merytoryczne.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018 rok w dalszej części niniejszego 

opracowania zwany jest „Gminnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom” lub „GPPU”.  
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I. Diagnoza. 

 

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem wśród wielu problemów sfery uzależnień jest udział 

młodzieży szkolnej w konsumpcji alkoholu, który stanowi w przeważającej większości przypadków 

pierwszą substancję psychoaktywną, po którą sięgają młodzi ludzie. Wskazują na to wyniki 

ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku w ramach programu 

badawczego pn. „Europen School Survey Project on Alcohol and Drugs – ESPAD”. Zdecydowana 

większość młodzieży sięga po napoje alkoholowe jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności 

(np. 83,8% uczniów z klas gimnazjum oraz 95,8% uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych). 

Dodatkowo uwagę zwraca niewiele niższy odsetek konsumentów alkoholu wśród 15 – 16-latków 

w porównaniu z młodzieżą starszą, wśród której podczas badania znajdowały się już osoby w wieku 

18 l. i powyżej (71,7% w stosunku do 92,7%). 

Analiza badań przeprowadzonych przez CBOS w 2016 r. (od 2003 r. współfinansowanych 

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) wskazuje – podobnie jak w przypadku 

wyników badań ESPAD, że najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród osób 

w wieku 18 – 19 lat (losowa próba 82 dziennych szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju), jest 

alkohol. Podobne wyniki uzyskiwano w każdym okresie objętym badaniem (od 1992r.). Po mocne 

alkohole zdecydowanie częściej sięgają uczniowie niż uczennice. 

W 2018 r. do Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (MOZU) przewieziono 2842 

osoby, w tym najliczniejszą grupę (2604 osoby) stanowili mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat, 

a także 5 osób nieletnich (4 chłopców i 1 dziewczynka). Zespół Interwencji Kryzysowej 

zlokalizowany w MOZU udzielił 13 porad osobom uzależnionym od alkoholu oraz 14 porad 

osobom współuzależnionym. 

Z danych statystycznych uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu wynika, 

że podjętych zostało 26 interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscu publicznym 

(natomiast, w tym samym okresie, funkcjonariusze Straży Miejskiej za spożywanie alkoholu 

w miejscach publicznych ukarali mandatem 481 osób. Dodatkowo podjętych zostało 2911 

interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscu publicznym.). W 2018 r. na terenie miasta 

ujawniono 86 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 33 osoby, które 

kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie po użyciu alkoholu. Funkcjonariusze KMP 

w Przemyślu doprowadzili do Izby Wytrzeźwień 1062 osoby (dla porównania funkcjonariusze 

Straży Miejskiej przewieźli do MOZU 1141 osób). 

W 2018 r. do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z powodu zatrucia 

alkoholem przyjętych zostało 148 dorosłych pacjentów oraz troje dzieci.  

Z pomocy materialnej (w formie zasiłków celowych, posiłków oraz artykułów 

żywnościowych) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, skorzystały 92 rodziny 

(w związku z problemem nadużywania alkoholu). 

 

2. Przeciwdziałanie narkomanii 

Obok problemu, jaki stanowi alkoholizm, należy pochylić się także nad zjawiskiem 

narkomanii, coraz śmielej wdzierającym się w struktury naszego społeczeństwa.  

Narkotyki oraz różnego rodzaju środki psychoaktywne stanowią kolejny element 

destabilizujący życie rodzinno – społeczne, a walka z tym negatywnym zjawiskiem stanowi istotną 

część działań podejmowanych w ramach zadań profilaktycznych ujętych w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
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W ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie tego typu środkami nieustannie rosło, do czego 

przyczynił się niewątpliwie łatwy do nich dostęp i stosunkowo niska cena, a także brak 

restrykcyjnych i jednoznacznych przepisów – w przypadku tzw. „dopalaczy”. Badania 

przeprowadzone przez CBOS wskazują, że w 2016r. zainteresowanie ww. środkami osiągnęło 

bardzo niski poziom, porównywalny do stanu z 2008r. Najczęściej po „dopalacze” sięgają chłopcy 

uczący się w szkołach zawodowych (6%) zlokalizowanych w dużych miastach (pow. 500 tys. 

mieszkańców). 

Z analizy danych statystycznych dot. miasta Przemyśla wynika, że uzależnienie od narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych wciąż stanowi poważny problem wśród mieszkańców 

Przemyśla. Obniżył się także wiek pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami 

o podobnym działaniu. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu odnotowali 34 

przestępstwa związane z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

W przypadku 20 osób ujawniono posiadanie  narkotyków lub innych środków odurzających. 

Zatrzymano jedną osobę, która udzielała narkotyki lub środki psychoaktywne innym osobom. 

Do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przewiezionych zostało 7 osób 

w związku z zatruciem narkotykami. 

 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie jest jednym z kilku czynników, stanowiących poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa społecznego. Artykuł 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie zawiera prawną definicję przemocy w rodzinie. W rozumieniu przepisów ww. ustawy, 

przez przemoc w rodzinie „należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 

lub zaniechanie naruszające prawa albo dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób 

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, 

w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 

wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 

Przemoc w rodzinie stanowi zatem jedną z dysfunkcji społecznych, a pomoc ofiarom nie jest 

łatwa. Ważne są więc zintensyfikowane działania różnorodnych służb i instytucji. Dane 

statystyczne nie stanowią rzeczywistego odzwierciedlenia rozmiarów zjawiska. Informacje te mogą 

być nieprecyzyjne z przyczyn obiektywnie niezależnych od podmiotu prowadzącego rejestr 

i zajmującego się tego typu zdarzeniami. W wielu bowiem przypadkach ofiara wycofuje oskarżenie 

z obawy przed sprawcą, albo z uwagi na łączące ich niegdyś więzi. Istotne jest podejmowanie 

szeregu działań zmierzających do ograniczenia skali zjawiska i rozszerzenia zasięgu udzielanej 

pomocy, tak by objęła jak największą grupę odbiorców, gdyż samo stwierdzenie, że przemoc 

w rodzinie jest przestępstwem, nie jest wystarczające,by jej zapobiec. 

Według danych statystycznych prowadzonych przez Policję, w Polsce sytuacja bezpieczeństwa 

w rodzinie jest trudna. Co roku zakładane są „Niebieskie Karty”, których ilość wciąż utrzymuje się 

na wysokim poziomie.  

W 2017 r. zanotowano wzrost liczby wypełnianych formularzy o 2,90% w stosunku do roku 

2016. Jednocześnie nastąpił wzrost liczby ofiar przemocy (2015r. – 97 501; 2016 r. – 91 789; 2017 

r. – 92 529). W 2017 r. ogólna liczba podejrzewanych sprawców przemocy w rodzinie, będących 

pod wpływem alkoholu wyniosła 46.092 (2015 r. – 48.841; 2016 r. – 46.537).  
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W Przemyślu w 2018 roku ujawniono 150 sprawców przemocy domowej (w tym 69 osób było 

pod wpływem alkoholu). Założone zostały 144 „Niebieskie Karty” (Dane pozyskane z Komendy 

Miejskiej Policji w Przemyślu; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku założył 153 

„Niebieskie Karty”). W wyniku stwierdzonej przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej 

Przemyśl 196 osób uznano za pokrzywdzone – w tym 130 kobiet, 17 mężczyzn i 49 osób nieletnich. 

 

 

II. Cele strategiczne przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu 

na 2018 rok: 

 

1. Zabezpieczenie oferty i utrzymanie dobrej jakości pomocy  skierowanej do osób pijących 

szkodliwie, osób uzależnionych  i współuzależnionych. 

2. Ograniczanie przypadków zakłócania porządku publicznego z powodu picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. 

3. Ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu, zażywaniem 

narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 

4. Ograniczanie nadużywania alkoholu przez osoby wykluczone społecznie. 

5. Zabezpieczenie zasobów służących do realizacji zadań gminnego programu 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

6. Stałe monitorowanie przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

W ramach ww. celów strategicznych, realizowane są cele szczegółowe. Wykonywanie zadań 

w nich zawartych, obejmuje przede wszystkim zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (oraz innych substancji 

psychoaktywnych), pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

uzależnień, ze szczególnym ukierunkowaniem działań na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Polega ona także na podejmowaniu czynności o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, w celu 

poszerzania świadomości dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień oraz obejmuje 

szkolenia wybranych grup zawodowych w ww. tematyce. 
 

 Ad 1.  Cel strategiczny nr 1 został zrealizowany m.in. przez następujące zadania:  

 wspomagano środowiska pracujące na rzecz rodziny i osób uzależnionych od alkoholu 

(organizacja warsztatów, wykładów, konferencji dla środowisk zajmujących się 

profesjonalną terapią i psychoterapią; podnoszenie kwalifikacji m.in. członków GKRPA; 

współpraca GKRPA z MOZU i Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychiatrycznym 

w Żurawicy); 

 zabezpieczono ofertę wzmacniającą abstynencję osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin (wspierano działania terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz działania 

abstynenckie wzmacniające powrót do zdrowia i do rodziny – Klub Abstynenta „ALFA – 

w 2018 r. Klub liczył 48 członków); 

 wspierano osoby uzależnione od alkoholu w zakresie redukcji szkód zdrowotnych 

(motywowanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego przez 

Zespół Motywujący GKRPA; prowadzone było poradnictwo psychologiczne, z którego 

skorzystały 244 osoby, prawne – 237 osób, socjalne – 103 osoby i terapeutyczne dla osób 

z problemem uzależnień i ich rodzin). 
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 zorganizowano konferencję szkoleniową pn.: ,,Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) objawy, 

diagnoza, terapia”, która skierowana była do nauczycieli, pedagogów, pracowników 

socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów, pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, 

placówek wparcia dziennego, placówek opiekuńczo wychowawczych, lekarzy, pielęgniarek 

a także do rodziców biologicznych, zstępczych i adopcyjnych i innych. Konferencja cieszyła 

się ogromnym zainteresowaniem, udział w niej wzięło około 100 osób.  
 

Ad 2. Cel strategiczny nr 2 został zrealizowany m.in. przez następujące działania: 

 współpracę z instytucjami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego 

(prowadzenie wspólnych działań z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, MOPS, 

MOZU poprzez edukację w placówkach oświatowych i zakładzie karnym; przeprowadzono 

kontrole kierowców pod względem trzeźwości w ramach akcji „Trzeźwy poranek”); 

 współpracę z instytucjami oraz organizacjami świadczącymi pomoc osobom doznającym 

przemocy w rodzinie m.in. Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie działającym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

Ad 3. Cel strategiczny nr 3 został zrealizowany m.in. poprzez następujące działania: 

 na podstawie otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych 

wyłoniono 15 realizatorów, którzy przez ok. 10 miesięcy prowadzili sportowo-rekreacyjne 

zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień  dla 1048 dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Przemyśla (zadanie pn. „Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie 

zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo –

rekreacyjnych”); 

 wspierano działalność placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych (5 świetlic środowiskowych do których łącznie uczęszczało 164 dzieci 

i młodzieży); 

 podjęte zostały działania zmierzające do wskazania wartości abstynenckich dzieciom 

i młodzieży oraz podnoszenia ich świadomości w zakresie przyczyn i skutków używania 

alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych m.in. wspierano w szkołach realizację  

programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień. Wybrane w konkursie ofert Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości w ciągu 

2018r. przeprowadziło cykl 4 szkoleń, które zostały zrealizowane w 60 zespołach 

klasowych na terenie 15 przemyskich szkół. Działaniami profilaktycznymi objęto ogółem 

1408 uczniów, w tym 727 chłopców i 681 dziewcząt; 1033 rodziców i 60 nauczycieli; 

 dodatkowo zrealizowana została edycja programu profilaktycznego pn. „Archipelag 

Skarbów”. Został on wpisany do systemu rekomendacji programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez: Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. „Archipelag 

Skarbów” został przeprowadzony w dwóch placówkach oświatowych z terenu miasta 

Przemyśla, a udział w nim wzięło 116 osób; 

 wspierano programy wychowawcze z elementami profilaktyki uzależnień w czasie 

wypoczynku zimowego i letniego. Łącznie na podstawie konkursu ofert finansowe wsparcie 

otrzymało 15 podmiotów, które zorganizowały wypoczynek dla 463 dzieci i młodzieży 

z terenu miasta Przemyśla; 



Rozdział VI. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

120 

 

 dofinansowano szkolenia dla 74 osób pracujących w obszarze rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

 wsparte zostały działania informacyjne i edukacyjne w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu 

lokalnego czasopisma tematycznego pn. „Bez Toastu”. Pismo to dociera m.in. do 

wszystkich przemyskich szkół. 
 

Ad 4. W ramach celu strategicznego nr 4 zrealizowano m.in. następujące zadania: 

 aktywizacją zawodową i społeczną objętych zostało 120 osób, w tym 72 kobiety i 48 

mężczyzn poprzez realizację zadania pn. „Ograniczenie problemów, z którymi spotykają się 

osoby wykluczone społecznie poprzez wspieranie działalności Centrum Integracji 

Społecznej”; 

 dofinansowano koszty wyjazdu osób z terenu miasta Przemyśla na ogólnopolską 

pielgrzymkę Romów do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej w dniu 16 

września 2018r. Pielgrzymka miała charakter religijny, a także edukacyjno – profilaktyczny, 

gdyż w czasie jej trwania przeprowadzone zostały działania na rzecz propagowania 

abstynencji wśród społeczności romskiej. Jej organizatorem corocznie jest Krajowe 

Duszpasterstwo Romów.   
 

Ad. 5. Cel strategiczny nr 5 został zrealizowany przez następujące działania: 

 zakupiony został sprzęt i materiały biurowe, m.in. na potrzeby świetlic środowiskowych, 

gadżety z logo programu dla realizatorów GPPU oraz organizacji, które przeprowadzają 

konkursy promujące zdrowie. 
 

Ad. 6. Cel strategiczny nr 6 został zrealizowany m.in. poprzez następujące zadania: 

 podejmowane były czynności zmierzające do przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poprzez kontrole punktów sprzedaży 

(6 kontroli);  

 systematyczne informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń na 

prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych – 205 oględzin punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

 

III. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 

 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w oparciu o regulamin 

określający zasady funkcjonowania w zakresie: 

a) inicjowania i koordynowania polityki miasta wobec problemów alkoholowych 

i narkotykowych na jego terenie, 

b) kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez 

Prezydenta Miasta) zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,   

c) opiniowania wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem lokalizacji punktu sprzedaży zgodnie z uchwałami rady gminy,  
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d) podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

2) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w zakresie podejmowania działań koordynujących 

realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom, 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie strategii rozwiązywania problemów 

społecznych  miasta Przemyśla, 

4) placówki oświatowe w zakresie działań statutowych realizowanych w szkołach, na postawie 

programów wychowawczych i profilaktycznych,  

5) Komenda Miejska Policji, 

6) Straż Miejska, 

7) organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe prowadzące statutowe działania 

na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – realizujące zadania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Uzależnieniom, 

8) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Oddział Odwykowy, 

mieszczące się w strukturach Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Żurawicy,  

9) Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w zakresie wspomagania terapii uzależnień 

i interwencji kryzysowej, 

10) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - w zakresie ochrony zdrowia, 

11) inne podmioty, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Uzależnieniom. 

 

IV. Źródła i zadania finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok były środki finansowe z budżetu 

miasta pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2018 r. zrealizowano zadania ujęte w GPPU na kwotę 917.760,96 zł. 

W ramach tych zadań dofinansowano następujące działania: 

 wpieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień 

w czasie wypoczynku zimowego i letniego – 80.000,00 zł. 

 wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiazywania problemów 

alkoholowych – 419.308,52 zł. 

 wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia poprzez 

dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych – 12.000,00 zł.  

 wpieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień – 34.000,00 zł.  

 wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny – 26.000,00 

zł. 

 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci 

i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych – 150.000,00 zł. 
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 wpieranie działalności Centrum Integracji Społecznej – 85.680,00 zł. 

Wszystkie te zadania w formie dotacji przekazane zostały do realizacji organizacjom 

pozarządowym. 

W ramach zadań dot. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych wydatkowano kwotę ogółem 71.655,74 zł (wynagrodzenia i pochodne gminnej 

komisji, zespołu motywującego, biegłych) oraz 6.203,92 zł (koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego w przedmiocie leczenia odwykowego).  

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych u osób uzależnionych i współuzależnionych, 

wydatkowano kwotę 32.912,78 zł. W kwocie tej mieszczą się m.in. szkolenia, zakup materiałów 

promocyjnych z logo gminnego programu, realizacja rekomendowanych programów dla dzieci 

i młodzieży, doposażenie organizacji pozarządowych itp. 

 

V. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Na mocy art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 poz. 2137 z późn. zm.) wójtowie burmistrzowie, 

prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, 

w szczególności inicjujące działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

Funkcjonująca w 2018 r. GKRPA została powołana Zarządzeniem Nr 363/2013 Prezydenta 

Miasta Przemyśla z dnia 6 września 2013 r. z póź. zm. Do końca lutego 2019 r. GKRPA pracowała 

w 15 osobowym składzie. Wszyscy członkowie GKRPA posiadali przeszkolenia w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4¹ ust. 4 ww. ustawy) oraz dodatkowo 

z przeciwdziałania przemocy rodzinie. 

Główne zadania GKRPA wynikające z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi: 

1. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego w tym motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, 

2. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

wzglądem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 i 2 cyt. ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane 

i podawane się napoje alkoholowe), 

3. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 ww. ustawy), 

4. inne działania w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
 

W 2018 roku do GKRPA wpłynęły 102 wnioski o leczenie odwykowe osób nadużywających 

napojów alkoholowych. Zespół motywujący, działający w strukturach  Komisji odbył 136 

dyżurów. Osoby objęte procedurą zapraszane były wielokrotnie. Dokonano analizy 812 

zawiadomień oraz przeprowadzono 380 rozmów motywującychdo podjęcia leczenia 

i wspierających leczenie.  
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Działaniem edukacyjno – motywującym objęto ogółem 142 osoby (116 mężczyzni 26 kobiet), 

w tym 71 osób – po raz pierwszy. Udzielono pomocy 42 członkom rodzin osób objętych procedurą 

skierowania na leczenie, w tym 3 Dorosłym Dzieciom Alkoholików, poprzez udzielenie im 

wsparcia, zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach profesjonalnej terapii i spotkaniach grup 

samopomocowych. Wnioskowano o objęcie badaniami diagnostycznymi przez biegłych 

sądowych 36 osób nadużywających alkoholu. Na badania zgłosiło się 20 osób. Tym samym, 

w oparciu o przeprowadzone badania, biegli wydali 20 opinii psychiatryczno – psychologicznych 

diagnozujących uzależnienie od alkoholu i konieczność podjęcia leczenia odwykowego.  

Wszystkie działania podejmowane przez Zespół motywujący do leczenia odwykowego 

poddawane są ostatecznej akceptacji przez członków gminnej komisji rozwiazywania problemów 

alkoholowych podczas odbywających się posiedzeń. 

W stosunku do 31 osób (ze 102 zawnioskowanych w 2018 r.) Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała już w ubiegłych latach czynności 

motywujące do abstynencji i podjęcia terapii. 

 

VI. Wnioski dotyczące realizacji programu: 

 

Analiza danych statystycznych pozwala wysnuć stwierdzenie, że wciąż jednym 

najpoważniejszych problemów dotykających mieszkańców Przemyśla są uzależnienia 

(od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych), których destrukcyjne skutki 

widoczne są w wielu płaszczyznach życia rodzinnego czy społecznego. Obok oczywistych 

dysfunkcji zdrowotnych, są one przyczyną narastającej agresji, przemocy w rodzinie, zaburzeń 

rozwojowych dzieci, wiążą się ze stanem permanentnego napięcia i wyczerpania emocjonalnego. 

Zauważalne jest rozluźnienie więzi rodzinnych oraz wykluczenie społeczne, będące m.in. 

pokłosiem wcześniejszej utraty pracy zaniedbywanej z powodu szkodliwego picia lub uzależnienia. 

Z uwagi na rozmiary zjawisk uzależnień, ich dynamikę oraz ich pejoratywny, społeczno – 

ekonomiczny wydźwięk, niezwykle ważne było realizowanie działań w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. Skupione były one przede wszystkim na: 

 zabezpieczeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, 

 pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy uzależnień, 

 podejmowanie czynności o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym (skierowanych do 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych), 

 szkoleniu wybranych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, 

 współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w ww. obszarze, 

 podejmowaniu czynności zmierzających do przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii zawiera wiele aspektów funkcjonowania społeczności lokalnej. 

W społeczności lokalnej widoczne są konsekwencje nadużywania alkoholu a szkody spowodowane 

nadmiernym piciem obciążają budżet lokalny. W związku z tym treść Programu obejmowała: 

profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, 

narkotykowym, przemocą, edukację itp.  
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6.6.6  Program „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny 
zastępczej” 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

-  wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych i rodzin 

zastępczych, 

-  promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej, 

-  ułatwienie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu 

i rozrywki. 

 

Realizacja w 2018 r. 

Program zakłada udzielenie rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zastępczych ulg 

polegających na; 

-  możliwości zakupu biletów wstępu na obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z 50% 

zniżką, 

-  możliwości zakupu biletów wstępu na imprezy organizowane przez Przemyskie Centrum 

Kultury i Nauki Zamek z 50% zniżka, 

-  możliwości zakupu miesięcznych biletów ulgowych upoważniających do przejazdu 

autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. oraz korzystania z bezpłatnych 

przejazdów w soboty, niedziele i święta, 

-  możliwości zakupu biletów wstępu na imprezy organizowane przez Centrum Kulturalne z 50% 

zniżką, 

-  możliwości zakupu biletów wstępu do Przemyskich Podziemi z 50% zniżką. 

Na realizację Programu w 2018 r. Gmina Miejska Przemyśl wydatkowała kwotę 199.884,75 zł. 

 

6.6.7  Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1492) 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

-  poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi 

-  profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego - promocja 

zdrowego i aktywnego starzenia się 

 

Realizacja w 2018 r. 

-  realizacja programów i działań profilaktycznych, w tym adresowanych do dzieci i młodzieży 

szkolnej we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną i Poradnią 

Psychologiczno–Pedagogiczną w Przemyślu oraz Miejskim Ośrodkiem Zapobiegania 

Uzależnieniom w Przemyślu, 

-  organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i dofinansowanie do nieodpłatnego korzystania 

z obiektów sportowych dla dzieci i młodzież, 

-  profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii (realizacja umowy wieloletniej na 

lata 2018-2022), 
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-  wsparcie finansowe dla Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (udział 

w ogólnopolskich olimpiadach uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych) 

 

6.6.8  Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018 

 

W dniu 30 listopada 2017 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

programu współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 

(Uchwała Nr 253/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018). Projekt programu był 

poddany konsultacjom w trybie i na zasadach określonych w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej 

w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. (Uchwała Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 

23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji).  

Program współpracy na rok 2018 został podzielony na 12 rozdziałów: postanowienia ogólne; 

podmioty współpracy; cel główny i cele szczegółowe; zasady współpracy; zakres przedmiotowy 

współpracy oraz wysokość środków planowanych na realizację programu; formy współpracy 

finansowej; priorytetowe zadania publiczne; tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert; formy współpracy 

pozafinansowej; sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji; sposób i ocena realizacji 

programu oraz okres jego realizacji. 

 

 

Cele szczegółowe, priorytety 

Celem głównym Programu było wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych 

i rozwijanie partnerskiej współpracy Miasta i organizacji przy realizacji zadań na rzecz lokalnej 

społeczności.   

Cel szczegółowe Programu obejmowały:  

1)  podnoszenie kompetencji i wzmacnianie organizacji pozarządowych m.in. poprzez szkolenia  

i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie logistyczno-techniczne oraz wsparcie informacyjne; 

2)  zapewnienie organizacjom pozarządowym udziału w podejmowanych przez Miasto decyzjach 

dotyczących życia społecznego, m.in. poprzez konsultacje społeczne, wzajemne informowanie 

się o planowanych kierunkach działań, możliwość tworzenia zespołów konsultacyjno-

doradczych; 

3)  wykorzystywanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych poprzez przekazywanie 

im do realizacji zadań publicznych; 

4)  promocję organizacji pozarządowych; 

5)  integrację oraz rozwijanie współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, 

poprzez m.in. organizację spotkań, prezentację swojego dorobku.   
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Realizacja w 2018 r. 

Realizacji powyższych celów służyły priorytetowe zadania publiczne oraz różnorodne formy 

współpracy pozafinansowej. 

Na rok 2018 zostały określone priorytetowe zadania z następujących obszarów: 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

Obok współpracy o charakterze finansowym program zawierał liczne propozycje współpracy 

pozafinansowej, w szczególności: wzajemne informowanie o planowanych kierunkach 

działalności; realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej; 

współdziałanie w opracowywaniu strategii, aktów prawa lokalnego oraz programów dla miasta 

Przemyśla; popularyzacja działalności organizacji pozarządowych w mediach lokalnych i na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego; inicjowanie i współorganizowanie szkoleń, których celem 

było podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie porad 

i pomocy w zakresie stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach oraz innych regulacji dotyczących 

funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

Na realizację Programu w roku 2018 zaplanowano kwotę 3 852 387 zł, natomiast zrealizowano 

zadania na łączną kwotę 4 363 556,78 zł, w tym przyznano dotacje z pominięciem otwartego 

konkursu ofert (Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej 

w łącznej kwocie 108 840 zł. 

Ponadto zrealizowano zadania w ramach umów wieloletnich z zakresu: profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, działalności na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej na kwotę 2 840 845,73 zł.  

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi znajdują się 

w Sprawozdaniu z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

2018.  

 

6.7  INNE OBOWIĄZUJĄCE PROGRAMY, STARTEGIE 

 

6.7.1  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2018 
roku     

 

Cele szczegółowe, priorytety 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,  

3) Odławianie bezdomnych zwierząt,  
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4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,  

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) Usypianie ślepych miotów, 

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt domowych. 

 

Realizacja w 2018 r. 

Zrealizowano działania związane z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz opieki weterynaryjnej. 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
 

Zgodnie z ustawami ustrojowymi Rada Gminy podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. 

Uchwała zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

Rady w głosowaniu jawnym. Projekty uchwał są przedkładane Radzie Gminy przez Prezydenta, 

któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 

Oprócz podejmowania uchwał Rada Gminy może: podejmować deklaracje (samozobowiązanie 

do określonego postępowania); wydawać oświadczenia (stanowiska w określonej sprawie) 

uchwalać rezolucje (formalne niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego 

postępowania, podjęcia inicjatywy lub zdania). 

Uchwały po podjęciu przez Radę Gminy są kierowane do realizacji do organu wykonawczego 

którym jest Prezydent Miasta. Prezydent, za pośrednictwem merytorycznych wydziałów i biur 

Urzędu Miasta, realizuje zapisy uchwalone przez Radę Gminy. 
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Tabela 18. Realizacja uchwał w 2018 r. 

Nr 

Uchwały 
Data w sprawie 

Otrzymał do 

realizacji 

wydział 

Sposób realizacji 

1/2018 25.01.2018 r. zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy 

Gminą Miejską Przemyśl,  

a Państwową Wyższą Szkołą 

Wschodnioeuropejską w  Przemyślu. 

KPM, E 1 czerwca 2018 r. podpisano porozumienie   

o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl  

a Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską  

w Przemyślu. Przedstawicielem ze strony Gminy Miejskiej 

Przemyśl została wyznaczona Pani Elżbieta Tarnawska 

Naczelnik Wydziału Edukacji a ze strony Uczelni Pan dr 

Sławomir Solecki Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy. 

Zrealizowano. 

2/2018 25.01.2018 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Za 

Wiarem I”. 

BRMP, AOŚ 19.03.2018 r. – ukończony etap naboru wniosków do 

projektu MPZP. Określenie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. Prace projektowe. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

3/2018 25.01.2018 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

„Piłsudskiego I”. 

BRMP, AOŚ 19.03.2018 r. – ukończony etap naboru wniosków do 

projektu MPZP. Określenie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. Prace projektowe. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

4/2018 25.01.2018 r. oceny aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Przemyśla. 

BRMP, AOŚ Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. 

Przyjęto  do wiadomości. 

5/2018 25.01.2018 r. ustalenia wysokości opłaty za  wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych. 

SPO Realizowana na bieżąco;  opublikowano w Biuletynie 

Informacji Publicznej – tablica ogłoszeń 

6/2018 25.01.2018 r. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi 

dziennych opiekunów oraz dziennymi 

opiekunami. 

SPO Realizowana na bieżąco; kontrola przewidziana jest  

w III kw. 2018 r. 
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7/2018 25.01.2018 r. przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyki 

Przemocy w Rodzinie  

w  Przemyślu na lata 2018–2021. 

SPO Przekazano do MOPS celem realizacji. 

8/2018 25.01.2018 r. zawarcia porozumienia o przyjęciu przez 

Gminę Miejską Przemyśl realizacji 

samorządowego programu „Wsparcia rodzin 

wielodzietnych w mieście Radymnie”. 

SPO W dniu 29.01.2018 r. zawarto stosowne porozumienie 

z Gminą Miejską Radymno. 

9/2018 25.01.2018 r. dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół  

i placówek prowadzonych przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 

oraz osobę fizyczną. 

E Uchwała realizowana na bieżąco. 

10/2018 25.01.2018 r. zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Nr 12 w 

Przemyślu. 

E Uchwała została zrealizowana. Na podstawie uchwały 

uzyskano akceptację Kuratora Oświaty oraz zawiadomieni 

zostali rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  

o zamiarze zmiany siedziby jednostki. 

11/2018 25.01.2018 r. nadania imienia 5 Batalionu Strzelców 

Podhalańskich Przedszkolu Nr 12  

w Przemyślu. 

E Uchwała została zrealizowana. Przekazana do jednostki 

celem stosowania. 

12/2018 25.01.2018 r. wyrażenia zgody w zakresie przygotowania  

i realizacji projektu pod nazwą „Przemyski 

Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” 

składanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014–2020. 

RIF W dniu 18.06.2018 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Trwa 

postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy 

robót. 

13/2018 25.01.2018 r. upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań  

w zakresie podejmowania inwestycji  

o wartości przekraczającej granicę ustaloną w 

budżecie na 2018 r. 

RIF Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019  

w związku z czym konieczne było podjęcie przedmiotowej 

uchwały. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na 

wyłonienie Wykonawcy robót. 

14/2018 25.01.2018 r. zmian w budżecie miasta na rok 2018. FB, KTD Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 
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Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg 

15/2018 25.01.2018 r. oddania w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia 

nieruchomości  służebnością gruntową. 

MK Uchwała w trakcie realizacji. Na dzień 5.09.2018 r. 

ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie 

w użytkowanie wieczyste działki. 

16/2018 25.01.2018 r. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w 

sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Miejskiej  Przemyśl i Miasta Przemyśla. 

MK Przyjęto do bieżącego stosowania. 

17/2018 25.01.2018 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej  Przemyśl 

w 2018 roku. 

GK Stanowi podstawę działań związanych  

z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl oraz opieki weterynaryjnej – 

przyjęto do bieżącej realizacji 

18/2018 25.01.2018 r. uchwalenia Miejskiego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

OZK Program został przyjęty i jest realizowany. 

19/2018 25.01.2018 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Przemyślu na rok 2018. 

KRM W realizacji. 

Rezolucji 

1/2018 

19.02.2018 r. sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca 

Pio 

KPM, SPO Treść rezolucji została przekazana Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego i Wojewodzie 

Podkarpackiemu. Zrealizowano. 

SPO - rezolucję opublikowano w BIP-ie zakładka „prawo 

lokalne”. 

20/2018 22.02.2018 r. zatwierdzenia realizacji projektu pn. 

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

pozostających bez pracy w przemyskim (IV)” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek 

Pracy”, Działanie 7.2: Poprawa sytuacji osób 

SPO Uchwałę przekazano do PUP – celem realizacji. 
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bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP”. 

21/2018 22.02.2018 r. Zawarcia porozumienia międzygminnego  

z Gminą Oleszyce. 

SPO Uchwała jest realizowana na bieżąco; zawarto 

porozumienie z Gminą Oleszyce ws. obsługi mieszkańców 

ww. Gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania 

Uzależnieniom w Przemyślu. 

22/2018 22.02.2018 r. przyjęcia „Programu wspierania rodziny  

i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 

2018-2020”. 

SPO Przekazano do MOPS celem realizacji 

23/2018 22.02.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Uchwała przyjęta do wiadomości Wydziału Edukacji. 

24/2018 22.02.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, OZK(SM) Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

OZK - Przeznaczone środki zostały wykorzystane na zakup 

samochodu dla Straży Miejskiej. 

25/2018 22.02.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, SPO Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - ogłoszono konkurs ofert na zadania określone  

w uchwale. 

26/2018 22.02.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, KST(PBP) Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

27/2018 22.02.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, GL, OKK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

OKK - Uchwałą dokonano przeniesienia środków 

finansowych w kwocie 22.000 zł z Działu 750 

Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy 

wojewódzkie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

do Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 

Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych. 
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28/2018 22.02.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, RIF Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

29/2018 22.02.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 175/2015 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 

r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, 

zasad korzystania  

z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz 

zasad sprzedaży biletów obowiązujących  

w granicach administracyjnych miasta 

Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, 

Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn  

z wjazdem do miasta Przemyśla. 

KTD Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano  

w celu realizacji do Miejskiego Zakładu Komunikacji. 

30/2018 22.02.2018 r. podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym . 

KRM, OZK, 

BOU, BI 

KRM – uchwałę przekazano do Komisarza Wyborczego  

w Przemyślu, oraz opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 

9.03.2018 r. pod poz. 1012. Poinformowano 

zainteresowane wydziały urzędu celem dokonania 

aktualizacji baz danych.  

OZK - Wprowadzono zmiany do stałego rejestru 

wyborców miasta Przemyśla zgodnie z podjętą uchwałą. 

BOU - w trakcie realizacji. 

31/2018 22.02.2018 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej. 

GL Uchwała zrealizowana. W dniu 28.03.2018 r. zawarto 

umowę dzierżawy części budynku nr GL.7151.7.2018.JS4 

pomiędzy GMP a „Medspec” Sp. z o.o. z/s w Przemyślu. 

32/2018 22.02.2018 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej. 

GL Uchwała zrealizowana. W dniu 16.03.2018 r. zawarto 

umowę dzierżawy części nieruchomości zabudowanej przy 

ul. Słowackiego 85 pomiędzy GMP a Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej. 

33/2018 22.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego 

obciążenia nieruchomości stanowiących 

RIF Uchwała niezbędna do wyrażenia zgody przez Radę 

Miejską na nieodpłatne obciążenie nieruchomości za 

ustanowienie służebności przesyłu na terenie działki nr 
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własność Miasta Przemyśla służebnością 

przesyłu. 

2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2428 obręb 202.  Zgodnie  

z warunkami usunięcia kolizji istniejącej linii kablowej 

niskiego napięcia z projektowaną salą gimnastyczną przy 

budynku Szkoły Podstawowej nr 14 należy wybudować 

nową linię kablową o długości 165,0 m z przejściem przez 

teren w/w działek, będących własnością Gminy Miejskiej 

Przemyśl. 

34/2018 22.02.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego 

obciążenia nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Przemyśla służebnością 

przesyłu. 

RIF Uchwała niezbędna do wyrażenia zgody przez Radę 

Miejską na nieodpłatne obciążenie nieruchomości za 

ustanowienie służebności przesyłu na terenie działki nr 936 

obręb 207. Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji 

istniejącej linii kablowej niskiego napięcia  

z projektowaną salą gimnastyczną przy budynku  

I Liceum Ogólnokształcącego należy wybudować nową 

linię kablową o długości 110,0 m z przejściem przez teren 

działki nr 936 obręb 207, która jest  własnością Gminy 

Miejskiej Przemyśl. 

35/2018 22.02.2018 r. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Przemyślu. 

KRM Zrealizowana. Dokonano zmian na listach obecności oraz 

korekty na listach diet radnych. 

36/2018 22.02.2018 r. zmiany przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Miejskiej Rady Miejskiej  

w Przemyślu. 

KRM Zrealizowana. Dokonano zmian na listach obecności oraz 

korekty na listach diet radnych. 

37/2018 22.02.2018 r. zmian w składzie osobowym komisji rady. KRM Zrealizowana. Dokonano zmian na listach obecności. 

38/2018 22.03.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Pisemnie wystąpiono do wnioskodawców o pokrycie 

kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, 

obejmujących m.in. koszt sporządzenia operatów 

szacunkowych określających wartości rynkowe 

zbywanych działek. Procedura zbycia będzie 

kontynuowana po uiszczeniu ww. kosztów. 

39/2018 22.03.2018 r. zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej 

współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji: Z dniem 16 sierpnia br. 

upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 



Rozdział VII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

135 

 

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). W opracowaniu jest 

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, które 

podane zostanie do publicznej wiadomości 

40/2018 22.03.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia 

nieruchomości służebnością gruntową. 

MK Uchwała w trakcie realizacji: Z dniem 21 sierpnia br. 

upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). W opracowaniu jest 

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, które 

podane zostanie do publicznej wiadomości. 

41/2018 22.03.2018 r. podziału miasta Przemyśla na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

KRM, OZK, 

BOU, BI 

KRM – uchwałę przekazano do Komisarza Wyborczego  

w Przemyślu, oraz opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 

10.04.2018 r. pod poz. 1700. Poinformowano 

zainteresowane wydziały urzędu celem dokonania 

aktualizacji baz danych.  

OZK - Wprowadzono zmiany do stałego rejestru 

wyborców miasta Przemyśla zgodnie z podjętą uchwałą. 

BOU - w trakcie realizacji. 

42/2018 22.03.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, RIF, E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Uchwała przyjęta do wiadomości Wydziału Edukacji. 

43/2018 22.03.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, SPO Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - podpisano aneks do umowy z placówką opiekuńczo-

wychowawczą na kwotę określoną w uchwale 

44/2018 22.03.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych 

E - Uchwała przyjęta do wiadomości Wydziału Edukacji. 
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45/2018 22.03.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, KPM Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

KPM - Dokonano zmiany w budżecie miasta poprzez 

zwiększenie środków Wydziału Kultury, Sportu  

i Turystyki o kwotę 30.000 do rozdziału 92105 § 4210  

z przeznaczeniem na zakup 3.000 sztuk flag narodowych w 

związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. 

Zrealizowano. 

46/2018 22.03.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, AOŚ Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

47/2018 22.03.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Uchwała przyjęta do wiadomości Wydziału Edukacji. 

48/2018 22.03.2018 r. zasad ustalania i przekazywania z budżetu 

Gminy Miejskiej Przemyśl środków 

finansowych wynikających z rozliczenia 

podatku od towarów i usług związanego  

z zakładem budżetowym. 

FK W związku z objęciem scentralizowanym rozliczeniem  

z tytułu podatku od towarów i usług Urzędu i gminnych 

jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, uchwałą określono zasady ustalania  

i przekazywania z budżetu środków finansowych 

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

przez Gminę do samorządowego zakładu budżetowego – 

uchwała jest realizowana. 

49/2018 22.03.2018 r. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście I”. 

BRMP 

AOŚ 

Opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego pod poz. 2216 z dnia 2 maja 2018 r. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

50/2018 22.03.2018 r. zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków. 

AOŚ Przyjęto do wiadomości i stosowania. 

51/2018 22.03.2018 r. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, wysokości opłat oraz 

zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolach  

E Uchwała została zrealizowana. Przekazana do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych celem stosowania. 
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i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Przemyśl. 

52/2018 22.03.2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – 

Karta Nauczyciela oraz pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto 

Przemyśl. 

E Uchwała przekazana w dniu   04.04.2018 r. do szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Przemyśl celem stosowania. 

53/2018 22.03.2018 r. zmiany siedziby Przedszkola Nr 12 im. 5 

Batalionu Strzelców Podhalańskich  

w Przemyślu. 

E Uchwała w trakcie realizacji. Przekazana do 

zainteresowanych jednostek. Planowany termin zmiany 

siedziby 28.09.2018 r. 

54/2018 22.03.2018 r. 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. 

SPO Przekazano do MOPS celem realizacji 

55/2018 22.03.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 155/2012 z dnia 28 

czerwca 2012 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania Stypendium Twórczego Miasta 

Przemyśla. 

KST W dn. 31 lipca 2018 r. na stronie www.przemysl.pl podana 

został informacja o możliwości składania wniosków (na 

właściwym formularzu) do dnia 15 września 2018 r. na 

Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla, zgodnie  

z uchwałą nr 155/2012 oraz z uchwałą zmieniająca nr 

55/2018. 

56/2018 12.04.2018 r. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Przemyśla Panu Markowi Tadeuszowi 

Kuchcińskiemu. 

KRM, KPM Dokonano stosownego wpisu w Księdze HOMP oraz 

przygotowano okolicznościowy grawerton. 

Uroczystość nadania Tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Przemyśla Panu Markowi Tadeuszowi 
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Kuchcińskiemu odbyła się 3 maja br. podczas uroczystej 

Sesji Rady Miejskiej na Zamku Kazimierzowskim. 

Zrealizowano 

57/2018 12.04.2018 r. wyrażenia zgody na przystąpienie  

i realizacje projektu pod nazwą „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” zbiorczej 

ul. Wysockiego  

w Przemyślu – etap II” składanego  

w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej. 

RIF Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej. W dniu 17.07.2018 r. podpisano umowę  

z Wykonawcą robót, natomiast plac budowy oddano 

20.07.2018 r. 

58/2018 12.04.2018 r. wyrażenia zgody na przystąpienie  

i realizacje projektu pod nazwą „Remont 

nawierzchni jezdni i chodników ulicy 

Bielskiego w Przemyślu na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do 

skrzyżowania z ul. gen. Sikorskiego” 

składanego w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej. 

RIF Zadanie znajduje się na liście rezerwowej. 

59/2018 12.04.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, RIF Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych 

60/2018 26.04.2018 r. nadania imienia Jarosława Kłymińskiego 

stadionowi sportowemu „Juwenia” w 

Przemyślu. 

KST W dn. 06 maja 2018 r. zgodnie z Uchwałą stadionowi 

sportowemu „Juwenia” w Przemyślu uroczyście nadano 

imię Jarosława Kłymińskiego. 

61/2018 26.04.2018 r. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. KPM Podjęcie uchwały, która wprowadza zasady prowadzenia 

konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego 

dostosowaną do zmienionych przepisów (ustawa z dnia 11 

stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
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funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych Dz.U.2018.130). 21 czerwca 2018 r. podjęto 

uchwałę w sprawie uchylenie uchwały nr 61/2018 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2018 r.  

w sprawie Budżetu Miasta Przemyśla. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Rzeszowie zgłosiła zastrzeżenia do 

uchwały wszczynając postępowanie nadzorcze. 

Zrealizowano 

62/2018 26.04.2018 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

„Konopnicka – Pobrzeże”. 

BRM, AOŚ 13.07.2018 r. – ukończony etap naboru wniosków do 

projektu MPZP. Określenie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. Prace projektowe. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

63/2018 26.04.2018 r. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Przemyśla na lata 2016-2023. 

RIF Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany  

i uchwalany przez Radę Gminy wieloletni program działań 

w sferze społecznej, gospodarczej lub przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej 

zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze 

stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do jego 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument jest 

podstawową do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych 

służących rozwiazywaniu problemów rewitalizacyjnych na 

wyznaczonych obszarach. Program stanowi również m.in. 

podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

64/2018 26.04.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, 

SPO 

(CAPOW) 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 
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SPO - przekazane do jednostki - Centrum 

Administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-

wychowawczych (dot. budżetu jednostki).    

65/2018 26.04.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB,  E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Uchwała przyjęta do wiadomości Wydziału Edukacji. 

66/2018 26.04.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, KPM Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

KPM - Dokonano zmiany w budżecie miasta poprzez 

zwiększenie dochodów i wydatków w dziale Promocja 

Jednostek Samorządu Terytorialnego o kwotę 79 180,00 zł. 

Dochody uzyskano z darowizn przeznaczono na 

organizację Festiwalu Rowerowego Bike Town 2018 oraz 

na poczęstunek przedświąteczny dla osób potrzebujących 

oraz pokryły wydatki zgodne z wolą darczyńców, pozostałe 

środki przeznaczono się na realizację bieżących zadań  

w zakresie promocji. Zrealizowano. 

67/2018 26.04.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, RIF Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

68/2018 26.04.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, KTD 

(ZDM) 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano  

w celu realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 

69/2018 26.04.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, RIF, E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Uchwała przyjęta do wiadomości Wydziału Edukacji. 

70/2018 26.04.2018 r. określenia sumy, do której Prezydent Miasta 

Przemyśla może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania. 

GK Przyjęto do realizacji. 

71/2018 26.04.2018 r. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 

113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu  

E Uchwała realizowana na bieżąco. Przekazana do szkół. 
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z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej 

pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych 

uczniów oraz tryb postepowania w tych 

sprawach, uwzględniając w szczególności 

przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu 

barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy 

osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby 

edukacyjne na danym obszarze. 

72/2018 26.04.2018 r. ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych na terenie Miasta 

Przemyśla. 

SPO (MOPS) Przekazano do MOPS celem realizacji 

73/2018 26.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na 

terenie miasta Przemyśla. 

SPO Opublikowano na stronie internetowej Miasta Przemyśla 

(w tym w Biuletynie Informacji Publicznej – tablica 

ogłoszeń). 

74/2018 26.04.2018 r. zmian w składzie osobowym komisji rady. KRM Zrealizowana. Dokonano zmian na listach obecności. 

75/2018 24.05.2018 r. Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Przemyśl. 

GK Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i obowiązuje na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl – przyjęto do realizacji. 

76/2018 24.05.2018 r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

GK Przyjęto do realizacji. 

77/2018 24.05.2018 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ostrów II – południe”. 

BRM; AOŚ 03.08.2018 r. – ukończony etap naboru wniosków do 

projektu MPZP. Określenie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. Prace projektowe. 
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AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

78/2018 24.05.2018 r. uchylenia uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

„Słowackiego IV”. 

BRM; AOŚ Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

79/2018 24.05.2018 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

„Słowackiego V”. 

BRM; AOŚ 03.08.2018 r. – ukończony etap naboru wniosków do 

projektu MPZP. Określenie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. Prace projektowe. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

80/2018 24.05.2018 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ZASANIE I”. 

BRM; AOŚ Prace formalno-prawne. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

81/2018 24.05.2018 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „ZASANIE II”. 

BRMP; AOŚ Prace formalno-prawne. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

82/2018 24.05.2018 r. zmiany Uchwały Nr 32/2016 Rady Miejskiej w 

Przemyślu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Słowackiego I/05”. 

BRMP; AOŚ Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

83/2018 24.05.2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

„Słowackiego I/05”. 

BRMP; AOŚ Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 

3018 z dnia 3 lipca 2018 r. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

84/2018 24.05.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, KST Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

85/2018 24.05.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Uchwała przyjęta do wiadomości Wydziału Edukacji. 

86/2018 24.05.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, RIF Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych 
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87/2018 24.05.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, AOŚ Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

AOŚ - Przyjęto do realizacji. 

 

88/2018 24.05.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, KPM Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

KPM - Dokonano zmiany w budżecie miasta poprzez 

zwiększenie dochodów i wydatków na potrzeby Kancelarii 

Prezydenta Miasta o kwotę 22 000 zł. Dochody zostały 

przekazane w formie darowizny z Fundacji PGNiG S.A. 

im. Ignacego Łukasiewicza na pokrycie kosztów zakupu 

profesjonalnego plenerowego systemu wystawienniczego  

i były wydatkowane zgodnie z wolą darczyńcy. 

Zrealizowano. 

89/2018 24.05.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, RIF,  

KST (POSiR) 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

90/2018 24.05.2018 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

im. Ignacego Krasickiego za rok 2017. 

FB, KST Przyjęto do wiadomości. 

KST - Dnia16 czerwca 2018 r. Pan Dyrektor otrzymał 

uchwałę nr 90/2018 zatwierdzającą sprawozdanie 

finansowe instytucji za 2017r. 

91/2018 24.05.2018 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki 

„ZAMEK” za rok 2017. 

FB, KST Przyjęto do wiadomości. 

KST - Dnia 16 czerwca 2018 r. Pani Dyrektor otrzymała 

uchwałę nr 91/2018 zatwierdzającą sprawozdanie 

finansowe instytucji za 2017r. 

92/2018 24.05.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji: Został opracowany  

i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do zbycia. Z dniem 5 września br. upływa 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Po upływie tego terminu 
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zostanie opracowane i podane do publicznej wiadomości 

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. 

93/2018 24.05.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji: przygotowane zostało pismo 

w sprawie wystąpienia do dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej 

dotyczącej wysokości stawki podatku VAT z tytułu zbycia 

przedmiotowej nieruchomości. 

94/2018 24.05.2018 r. zmiany uchwały Nr 222/2014 z dnia 22 

października 2014 r. w sprawie wynajmowania 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 

Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń. 

GL Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 

Wydziału. 

95/2018 24.05.2018 r. nadania imienia Adama Mickiewicza Szkole 

Podstawowej Nr 15 w Przemyślu. 

E Kopia Uchwały przekazana w dniu 06.06.2018 r. do Szkoły 

Podstawowej Nr 15. 

96/2018 21.06.2018 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2017 rok. 

SK Przyjęto do wiadomości. 

97/2018 21.06.2018 r. udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok. 

SK Przyjęto do wiadomości. 

98/2018 21.06.2018 r. upoważnienia Prezydenta Miastan Przemyśla 

do zaciągania zobowiązań  

w zakresie podejmowania inwestycji  

o wartości przekraczającej granicę ustaloną w 

budżecie na 2018 r. 

GKK, SK Uwzględniono zmianę zgodnie z ww. uchwalą przy 

dalszych uzgodnieniach dokonywanych pomiędzy 

Zarządem Województwa Podkarpackiego (Liderem 

Projektu PSIP)  a Prezydentem Miasta Przemyśla. – 

uchwała zrealizowana. 

99/2018 21.06.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Uchwała przyjęta do wiadomości Wydziału Edukacji. 

100/2018 21.06.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, GK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

GK - Przyjęto do realizacji. 

101/2018 21.06.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, FK, KTD Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. Przyjęto do wiadomości  
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i zastosowania w Wydziale Komunikacji, Transportu  

i Dróg. 

102/2018 21.06.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, RIF, OZK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

OZK - Przeznaczone środki zostały wykorzystane na zakup 

samochodu dla Straży Miejskiej. 

103/2018 21.06.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, OZK, KTD Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

OZK -  Środki zostały przeniesione do PSP celem realizacji 

zadań własnych powiatu zgodnie z podjętą uchwałą.  

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg 

104/2018 21.06.2018 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Stare Miasto I”. 

BRMP, AOŚ Etap naboru wniosków do projektu MPZP w toku, do dnia 

19.10.2018 r. Określenie zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko. Prace projektowe. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

105/2018 21.06.2018r uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Winna 

Góra II”. 

BRM, AOŚ Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 

3387 z dnia 1 sierpnia 2018 r. 

AOŚ - Uchwałę realizuje BRMP. Przyjęto do wiadomości. 

106/2018 21.06.2018 r. zmiany Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Przemyśl 

GK Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i obowiązuje na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl. Tekst Regulaminu uwzględnia 

zmiany wynikające z aktualnego orzecznictwa Sądów 

Administracyjnych i został opublikowany na BIP Urzędu 

Miejskiego – przyjęto do realizacji 

107/2018 21.06.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji. Działka została umieszczona 

na wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, 

który został podany do publicznej wiadomości. 

108/2018 21.06.2018 r. zmiany uchwały w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami 

MK Przyjęto do bieżącego stosowania. 
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stanowiącymi własność Gminy Miejskiej 

Przemyśl i Miasta Przemyśla. 

109/2018 21.06.2018 r. przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą 

Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu 

uczniów w ramach konkursu nr 

RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, w ramach 

Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

E Uchwała została zrealizowana. Przekazana do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

110/2018 21.06.2018 r. zmiany statutu Przemyskiej Rady Seniorów. OP Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Przemyśla  

w zakładce Seniorzy/Rada Seniorów. Ponadto uchwała 

zostanie przekazana członkom Przemyskiej Rady 

Seniorów na najbliższym posiedzeniu Rady. Uchwała jest 

realizowana na bieżąco 

111/2018 21.06.2018 r. uchylenia uchwały nr 61/2018 z dnia 26 

kwietnia 2018 r. 

KPM Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie uchwały nr 61/2018 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2018 r.  

w sprawie Budżetu Miasta Przemyśla. Przepisy w zakresie 

obligatoryjnego Budżetu Obywatelskiego dla miast na 

prawach powiatu będą obowiązywać od uchwał 

budżetowych na 2020 r. Zrealizowano 

112/2018 21.06.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

stawki opłat za korzystanie przez operatorów i 

przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych lub dworców, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina 

Miejska Przemyśl. 

KTD Zrealizowano przez Wydział Komunikacji, Transportu  

i Dróg. 

113/2018 4.07.2018 r. upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań  

w zakresie podejmowania inwestycji  

RIF Za realizację przedmiotowej uchwały odpowiada Zarząd 

Dróg Miejskich. 
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o wartości przekraczającej granicę ustaloną w 

budżecie na 2018 rok. 

114/2018 4.07.2018 r. upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań w zakresie 

podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 

2018 rok. 

RIF Za realizację przedmiotowej uchwały odpowiada Zarząd 

Dróg Miejskich. 

115/2018 4.07.2018 r. upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań w zakresie 

podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 

2018 rok. 

RIF Za realizację przedmiotowej uchwały odpowiada Zarząd 

Dróg Miejskich. 

116/2018 4.07.2018 r. zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz 

podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

SPO uchwała w realizacji; nowe zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych będą wydawane na nowych 

zasadach. 

117/2018 4.07.2018 r. ustalenia dla terenu miasta Przemyśla 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza 

miejscem sprzedaży 

SPO uchwała w realizacji; nowe zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych będą wydawane na nowych 

zasadach. 

118/2018 4.07.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 r. RIF; KTD 

(ZDM) 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania oraz 

przekazano w celu realizacji do Zarządu Dróg Miejskich 

119/2018 4.07.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 r. KTD 

(ZDM) 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano  

w celu realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 

120/2018 4.07.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 r. KTD 

(ZDM) 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano  

w celu realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 

121/2018 4.07.2018 r. ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 

Przemyśla 

FK, OKK Od 1 lipca 2018 r. Prezydentowi Miasta Przemyśla 

wypłacane jest obniżone wynagrodzenie. 

122/2018 23.07.2018 r. wyrażenia zgody na przystąpienie  

i realizację projektu pod nazwą „Przebudowa 

RIF Uchwała niezbędna przy podjęciu działań związanych  

z realizacją projektu pn. „Przebudowa placu handlowego 
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placu handlowego Zielony Rynek w 

Przemyślu” wybranego do dofinasowania w 

ramach programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020. 

Zielony Rynek w Przemyślu”. W dniu 10.08.2018 r. 

podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego 

projektu. Trwa aktualizacja dokumentacji i kosztorysów  

z terminem do 28.09.018 r. 

123/2018 23.07.2018 r. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę 

Miejska Przemyśl do realizacji projektu 

polegającego na budowie budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych. 

GL Uchwała w trakcie realizacji. Prowadzone są uzgodnienia 

dotyczące warunków realizacji projektu pomiędzy BGK  

a GMP. 

124/2018 23.07.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, AOŚ Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

AOŚ - Przyjęto do realizacji. 

125/2018 23.07.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB, KTD (ZDM) Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przekazano  

w celu realizacji do Zarządu Dróg Miejskich 

126/2018 23.07.2018 r. wyrażenia zgody na udzielenie w formie weksla 

niezupełnego (in blanco) wraz  

z deklaracja 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. 

RIF Uchwała niezbędna przy podjęciu działań związanych  

z realizacją projektu. „Przebudowa placu handlowego 

Zielony Rynek w Przemyślu. Uchwała podjęta w celu 

zabezpieczenia należytego wykonania przez Gminę 

Miejską Przemyśl zobowiązań określonych  

w Umowie o przyznanie pomocy w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

127/2018 21.08.2018 r. przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl”. 

RIF Dokument strategiczny niezbędny do aplikowania   

o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś 

priorytetowa 6. Spójność Społeczna Przestrzenna; 

Działanie 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – 

konkurs dedykowany MOF. W oparciu o zapisy 
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niniejszego dokumentu oraz projekty w nim ujęte  

w dniu 14.09.2018 r. złożono wniosek  

o dofinansowanie pn. „Podziemna Trasa Turystyczna            

w Przemyślu”, który został Uchwałą Nr 11/277/18 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 

grudnia 2018 r. wybrany do dofinansowania ze środków 

RPO WP. W dniu 27 lutego 2019 r. podpisano umowę o 

dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI 

Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 

Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej. 

128/2018 21.08.2018 r. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Przemyśla na lata 2016-2023. 

RIF Program stanowi podstawę do aplikowania  

o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego (RPOWP) na lata 2014-

2020; Oś priorytetowa 6. Spójność Społeczna 

Przestrzenna; Działanie 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni 

Regionalnej – konkurs dedykowany MOF. Aktualizacja 

dokumentu polegała m.in. na: 

1) Do projektu pn. „Podziemna Trasa Turystyczna                                 

w Przemyślu” dodano zakres prac, który będzie 

realizowany przez Partnera Projektu – Muzeum 

Narodowe Ziemi Przemyskiej tj.:  

- Przebudowa i remont piwnic, przebudowa wewnętrznej 

instalacji elektrycznej  na potrzeby podziemnej trasy 

turystycznej w budynku Rynek 9, 

- wymiana pokrycia dachowego połaci frontowej budynku 

Rynek 9 i przebudowa i remont pomieszczeń na poziomie 

I i II piętra w budynku przy ul. Serbańska 7 oraz remont 

elewacji frontowej budynków przy ul. Serbańskiej 7  

i Rynek 9. Zaktualizowano wartość ww. projektu, 
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uszczegółowiono zakres rzeczowy projektu, uzupełniono 

projekt o dane związane z grupą docelową projektu,  

o prognozowane rezultaty, efekty społeczne projektu oraz 

doszczegółowiono zapisy dotyczące celu projektu oraz 

problemu jaki ma zostać rozwiązany dzięki jego realizacji. 

2) Dodano tabelę komplementarności projektu nr 8 

„Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”                              

z projektami miękkimi z EFS tj. projektem nr 1.4 

„Staż i szkolenie - twoją szansą na zatrudnienie”  

i projektu nr  1.5 „Własna firma – program 

wsparcia lokalnej przedsiębiorczości”. 

W dniu 14.09.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego                           

w Rzeszowie przedłożono wniosek pn. „Podziemna Trasa 

Turystyczna w Przemyślu” o dofinansowanie  

w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, który został 

Uchwałą Nr 11/277/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego  w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. 

wybrany do dofinansowania ze środków RPOWP. W dniu 

27 lutego 2019 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach 

RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Spójność 

Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja 

Przestrzeni Regionalnej. 

129/2018 21.08.2018 r. wyrażenia zgody na przystąpienie  

i realizację projektu p.n.: „Podziemna Trasa 

Turystyczna w Przemyślu” ubiegającego się o 

dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

 

RIF Uchwała niezbędna przy podjęciu działań związanych                      

z aplikowaniem o środki z Unii Europejskiej dla projektu 

pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.  

W dniu 14.09.2018 r. złożono wniosek  

o dofinansowanie w/w projektu, który został Uchwałą Nr 

11/277/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r.  wybrany do 

dofinansowania ze środków RPO WP.W dniu 27 lutego 

2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie 
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przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Spójność 

Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja 

Przestrzeni Regionalnej. Projekt realizowany będzie  

w partnerstwie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. 

130/2018 21.08.2018 r. uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2018-

2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 

r.”. 

AOŚ Realizowany jest na bieżąco. 

131/2018 21.08.2018 r. zatwierdzenia realizacji przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przemyślu projektu 

„Przemyślany Rozwój” opracowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VIII, Integracja 

społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

SPO (MOPS) Kopię uchwały przekazano do MOPS celem realizacji. 

132/2018 21.08.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

133/2018 21.08.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

134/2018 21.08.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla 

może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

OKK, GK OKK - Środki finansowe zostały przeznaczone na 

uporządkowanie i zewidencjonowanie materiałów 

archiwalnych powstałych w latach 1960-1989  

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu . Rozpoczęcie realizacji 

listopad 2018 r. zakończenie realizacji kwiecień 2019 r. 

GK - Przyjęto do realizacji. 
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135/2018 21.08.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała zrealizowana. Sprzedaż nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 198/4 w obrębie 206 m. 

Przemyśla na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 

674/2019 z dnia 06.02.2019 r. 

136/2018 21.08.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji. Na dzień 3 kwietnia 2019r. 

ogłoszony został II przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 395/4 

w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej przy ul. 

Dojazdowej/ul. Słowackiego. 

137/2018 21.08.2018 r. przyznania nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania za działki gruntu wydzielone 

pod drogi gminne. 

MK Uchwała zrealizowana. Na podstawie umowy notarialnej 

Rep. A Nr 2786/2018 z dnia 19.12.2018 r. przeniesiono 

własność nieruchomości zamiennej oznaczonej jako dz. nr 

128 w obrębie 211 m. Przemyśla. 

138/2018 21.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizacje zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 

2018 r.   

SPO Kopię uchwały przekazano do MOPS i PUP celem 

realizacji. 

139/2018 21.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie miasta Przemyśla. 

SPO opublikowanie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie 

Informacji Publicznej 

Rezolucja 

Nr 2/2018 

13.09.2018 r. rozwiązania konfliktu w Wojewódzkim 

Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu. 

KPM Zgodnie z § 4 uchwały treść rezolucji została przesłana do 

wiadomości Władysława Ortyla – Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, P. Ciompy – Dyrektora 

Szpitala Wojewódzkiego  w Przemyślu oraz 

parlamentarzystów Ziemi Przemyskiej –  A. Matusiewicza, 

M. Rząsy, W. Bakuna oraz M. Kuchcińskiego – Marszałka 

Sejmu RP. 
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140/2018 13.09.2018 r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych do 

przeprowadzenia wyborów samorządowych 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

KRM; BOU;  

OZK; BI 

Zrealizowana. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie  

z utworzonymi granicami obwodowych komisji 

wyborczych w dniu 21.10.2018 r. i 4.11.2018 r. została 

zapewniona obsługa komisji oraz wsparcie informatyczne. 

OZK- dokonano wprowadzenie zmian w granicach 

obwodów głosowania, siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, numerów obwodów w lokalnym systemie 

informatycznym służącym do obsługi rejestru wyborców  

i spisu wyborców. Zaktualizowano teleinformatyczny 

ogólnopolski system Wsparcie Organów Wyborczych 

(WOW) w sposób opisany powyżej. 

141/2018 13.09.2018 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

„Zielonka I – północ”. 

BRMP; AOŚ BRM - Przesłanie kompletu dokumentów do Wojewody 

Podkarpackiego wraz z pismem przewodnim znak  

BRMP.II.2.422.11.2018 z dnia 18.09.2018 r. Nabór 

wniosków do projektowanego MPZP do dnia 18 stycznia 

2019r. (BIP, prasa, tablica ogłoszeń) + zawiadomienie 

instytucji i organów opiniujących i uzgadniających  

z ustawy + poza ustawą, zawiadomienie z dnia 07.11.2018 

r. znak BRMP.II.2.422.11.2018. Kompletowanie 

wniosków, trwają prace projektowe. 

AOŚ - Przyjęto do wiadomości i stosowania w miarę 

potrzeb. 

142/2018 13.09.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

143/2018 13.09.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; RIF; 

GKK; MK 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

RIF - Realizacja w ramach środków ujętych  

w budżecie miasta na 2018 rok. 

144/2018 13.09.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych.  

E - Przyjęto do wiadomości. 
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145/2018 13.09.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

146/2018 13.09.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

147/2018 13.09.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; SPO Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Kopie uchwały przekazano do MOPS i do Centrum 

Administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo – 

wychowawczych w Przemyślu celem realizacji. 

148/2018 13.09.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; GL; PNW; 

OKK; MK; KTD 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

OKK - Dokonano zmniejszenia środków finansowych                    

w kwocie 90.000,00 zł z Działu 750 Administracja 

publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  

(-30.000,00 zł) oraz § 4300 Zakup usług pozostałych  

(-60.000,00 zł). Środki finansowe przekazane zostały na 

podwyższenie kapitału do Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego. 

149/2018 13.09.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; BI; KRM; 

AOŚ; MK 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

150/2018 13.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla 

może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

BOU, KTD BOU - Realizacja w latach 2019/2020. 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania  

w wydziale. 

151/2018 13.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia 

Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania 

zobowiązań  

w zakresie podejmowania inwestycji  

o wartości przekraczającej granicę ustaloną w 

budżecie na 2018 r. 

RIF Uchwała niezbędna przy podjęciu działań związanych  

z realizacją projektu pn. „Przemyski Inkubator 

Przedsiębiorczości i Innowacji”. W wyniku ogłoszonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację w/w 

zadania wpłynęły oferty, które przekraczały środki 
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zabezpieczone  w budżecie miasta. W związku  

z powyższym w celu rozstrzygnięcia przedmiotowego 

przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą konieczne 

było zwiększenie kwoty zobowiązań, do której 

zaciągnięcia Prezydent Miasta Przemyśla został 

upoważniony. Obecnie trwają roboty budowlane  

w budynku przy ul. Ratuszowej 10A. 

152/2018 13.09.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji. Zamówiona została wycena 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 

1453 w obrębie 207 m. Przemyśla położonej przy ul. 

Rakoczego. 

153/2018 13.09.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji. W przygotowaniu ogłoszenie  

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1252/4  

w obrębie 214 m. Przemyśla położonej przy ul. 

Zielińskiego. 

154/2018 13.09.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji. W przygotowaniu ogłoszenie  

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1252/5  

w obrębie 214 m. Przemyśla położonej przy ul. 

Zielińskiego. 

155/2018 13.09.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała zrealizowana. Sprzedaż nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 998/4 w obrębie 212 m. 

Przemyśla na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 

8235/2018 z dnia 15.11.2018 r. 

156/2018 13.09.2018 r. darowizny nieruchomości oraz obciążenia 

nieruchomości służebnością gruntową. 

MK Uchwała w trakcie realizacji. Sporządzona została wycena 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 998/5 w obrębie 

212 m. Przemyśla. Aktualnie w opracowaniu jest wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze 

darowizny, który zostanie podany do publicznej 

wiadomości na okres 6 tygodni. Po upływie tego terminu 
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zostaną podjęte dalsze czynności zmierzające do zawarcia 

aktu notarialnego umowy darowizny ww. nieruchomości. 

157/2018 27.09.2018 r. Statutu Miasta Przemyśla. OKK;  

wydziały – 

wszystkie 

PROTON 

Zrealizowana. Wydziały przyjęły do wiadomości. 

OKK - Organy miasta Przemyśla wykonują zadania 

zgodnie ze Statutem Miasta Przemyśla. 

158/2018 27.09.2018 r. 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. 

SPO Przekazanie do PUP celem realizacji. 

159/2018 27.09.2018 r. 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. 

RIF Uchwała intencyjna niezbędna przy podjęciu działań 

związanych z aplikowaniem o środki na realizację projektu 

pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła 

(kotły na ekogroszek)”. W dniu 27 września 2018 r. został 

złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 3.3.2 

Redukcja emisji. Projekt w dniu 21 grudnia 2018 r.  uzyskał 

pozytywną ocenę formalną.  Trwa dalsza ocena projektu, 

rozstrzygnięcie planowane w marcu 2019 r. 

160/2018 27.09.2018 r. 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. 

RIF Uchwała intencyjna niezbędna przy podjęciu działań 

związanych z aplikowaniem o środki na realizację projektu 

pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”.  

W dniu 27 września 2018 r. został złożony wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 

– 2020, poddziałanie poddziałania 3.3.1 Realizacja planów 
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niskoemisyjnych  - wymiana źródeł ciepła. Projekt w dniu 

21 grudnia 2018 r.  uzyskał pozytywną ocenę formalną. 

Trwa dalsza ocena projektu, rozstrzygnięcie planowane  

w marcu 2019 r. 

161/2018 15.10.2018 r. 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. 

KTD Przyjęto do wiadomości i bieżącej realizacji. 

162/2018 15.10.2018 r. wyrażenia zgody na przystąpienie i udział 

Gminy Miejskiej Przemyśl do konkursu dla 

samorządów „HUMAN SMART CITIES. 

Inteligentne miasta współtworzone przez 

mieszkańców”. 

BI Przygotowanie wniosku do konkursu dla samorządów 

„HUMAN SMART CITIES”. Realizacja w przypadku 

otrzymania dofinasowania. 

163/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; GK; 

SPO; KST; GL 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Kopie uchwały przekazano do PUP w Przemyślu celem 

realizacji. 

164/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; KST; SPO; 

GK 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Kopie uchwały przekazano do MOZU i do Centrum 

Administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo – 

wychowawczych w Przemyślu celem realizacji. 

165/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

166/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; SPO; MK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Uchwała dot. zwiększenia środków finansowych na 

pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych. Dotacja przekazana została innym powiatom, 

na podstawie podpisanych porozumień. 
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167/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; KTD; PNW Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania  

w wydziale. 

168/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

169/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; KTD; AOŚ Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania  

w wydziale. 

170/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; KST 

(POSIR); 

KTD(ZDM) 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

KTD - Przyjęto do wiadomości oraz przekazano celem 

realizacji do Zarządu Dróg Miejskich. 

171/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; KTD Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

172/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; KTD; 

GL; MK; KPM 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania  

w Wydziale. 

KPM - Przyjęto do realizacji i stosowania. Uchwałą 

zwiększono dochody i wydatki w dziale 750  

w rozdziale promocji jednostek samorządu terytorialnego 

(wpływy za kopiowanie wydawnictw promocyjnych,  

z otrzymanych darowizn i ze sprzedaży wyrobów). 

173/2018 15.10.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

174/2018 15.10.2018 r. upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do 

zaciągania zobowiązań  

w zakresie podejmowania inwestycji  

RIF Uchwała podjęta w związku z podpisaniem umowy  

o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa placu 

handlowego Zielony Rynek w Przemyślu”. Uchwała była 
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o wartości przekraczającej granicę ustaloną w 

budżecie na 2018 r. 

konieczna do ogłoszenia przetargu na przebudowę 

„Zielonego Rynku” oraz do podpisania umowy  

z Wykonawcą prac. Obecnie trwają roboty budowlane. 

175/2018 15.10.2018 r. zmieniająca 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. 

SPO Kopię uchwały przekazano do MOPS i PUP celem 

realizacji. 

176/2018 15.10.2018 r. zmieniająca 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. 

AOŚ Proponowaną zmianę nie wdrożono do realizacji  

z uwagi na zaprzestanie udzielania dotacji z budżetu Gminy 

Miejskiej. 

Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu 

1/2018 22.11.2018 r. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Przemyślu. 

Wszystkie 

(Proton) 

Zrealizowana.  

Wydziały przyjęły do wiadomości. 

2/2018 22.11.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

3/2018 22.11.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

4/2018 22.11.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych.  
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E - Przyjęto do wiadomości. 

5/2018 22.11.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

6/2018 22.11.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; FK; KTD Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

FK - dokonano zwiększenia planu dochodów  

i wydatków o kwotę 1 399 895,00 zł  - uchwała została 

zrealizowana.  

Na podstawie planu wydatków dział 600 rozdział 60004 § 

4530 dokonano zapłaty podatku vat od aportu autobusów 

wniesionych do MZK, w podziałce klasyfikacji budżetowej 

dział 758 rozdział 75814 § 0970 nastąpił wpływ na 

dochody budżetowe środków z tytułu podatku vat 

naliczonego. 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania  

w Wydziale. 

7/2018 22.11.2018 r. odwołania Skarbnika Miasta Przemyśla. Wszystkie 

(Proton) 

Zrealizowana. 

Wydziały przyjęły do wiadomości. 

8/2018 22.11.2018 r. przyjęcia Programu Współpracy Gminy 

Miejskiej Przemyśl z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019. 

OP Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na miejskiej stronie internetowej w odnośniku 

Organizacje pozarządowe/Ważne dokumenty oraz 

wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto Program 

został przesłany drogą e-mailową do organizacji 

pozarządowych. Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

9/2018 4.12. 2018 r. powołania stałych komisji rady i ustalenia ich 

zakresów działania. 

Wszystkie 

(Proton) 

Zrealizowana. 

Wydziały przyjęły do wiadomości. 

10/2018 4.12. 2018 r. powołania składów osobowych stałych komisji 

rady. 

Wszystkie 

(Proton) 

Zrealizowana. 

Wydziały przyjęły do wiadomości. 

11/2018 4.12. 2018 r. powołania składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej. 

Wszystkie 

(Proton) 

Zrealizowana. 

Wydziały przyjęły do wiadomości. 
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12/2018 4.12. 2018 r. powołania składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Wszystkie 

(Proton) 

Zrealizowana. 

Wydziały przyjęły do wiadomości. 

13/2018 4.12. 2018 r. ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 

Przemyśla. 

OKK, FK FK - stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia dla 

Prezydenta Miasta Przemyśla (od dnia 22.11.2018 r.) – 

uchwała jest realizowana. 

14/2018 4.12. 2018 r. wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

Wszystkie 

(Proton) 

Wydziały przyjęły do wiadomości. Uchwała ma 

zastosowanie przy wniesieniu przez obywateli inicjatywy 

uchwałodawczej. 

15/2018 4.12. 2018 r. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla miasta Przemyśla. 

AOŚ Przyjęto do realizacji w zakresie określonym aktualizacją 

następujących projektów:   

- ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła, 

- ekologiczny Przemyśl- wymieniamy źródła ciepła (kotły 

na ekogroszek). 

16/2018 4.12. 2018 r. wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności. 

GK Umieszczono na stronie internetowej, wysłano 

zawiadomienia o zmianie stawki. 

17/2018 4.12. 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta 

Przemyśla. 

Wszystkie 

(Proton) 

Zrealizowana. Wydziały przyjęły do wiadomości. 

W oparciu o uchwałę, Rada Miejska wybrała ze swojego 

grona 2 wiceprzewodniczących. 

18/2018 4.12. 2018 r. zmiany uchwały w sprawie określenia sumy, do 

której Prezydent Miasta Przemyśla może 

samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

GK, KTD,  

OKK, FK 

GK - Przyjęto do realizacji. 

OKK - Środki finansowe zostały przeznaczone na 

zapewnienie nieprzerwanego świadczenia usług 

pocztowych na potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl na rok 

2019. 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania  

w wydziale. 

19/2018 4.12. 2018 r. powołania Skarbnika Miasta Przemyśla. Wszystkie 

(Proton) 

Zrealizowana. 

Wydziały przyjęły do wiadomości. 

20/2018 4.12. 2018 r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

SPO Uchwała jest realizowana na bieżąco. 
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oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Przemyślu na 2019 rok. 

21/2018 4.12. 2018 r. zmieniająca 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. 

SPO Kopię uchwały przekazano do MOPS i PUP celem 

realizacji 

22/2018 17.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia 

Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania 

zobowiązań w zakresie podejmowania 

inwestycji o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną w budżecie na 2018 r. 

RIF W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa 

placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu” wpłynęła 

jedna oferta na kwotę, która przekraczała środki 

zabezpieczone w budżecie miasta. W związku  

z powyższym w celu rozstrzygnięcia przedmiotowego 

przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą konieczne 

było zwiększenie kwoty zobowiązań, do której 

zaciągnięcia Prezydent Miasta Przemyśla został 

upoważniony. Rozstrzygnięto przetarg, w dniu 27 grudnia 

2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Obecnie trwają 

prace budowalne. 

23/2018 17.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; SPO;  

KTD; MK 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - Kopie uchwały przekazano do MDPS, MOPS                          

w Przemyślu celem realizacji. Uchwała dot. zwiększenia 

środków finansowych na organizowanie opieki dla dzieci 

do lat 3 w formie żłobka i klubu dziecięcego. Po podjęciu 

uchwały aneksowano zawarte umowy i przekazano dotację 

podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na 

terenie miasta Przemyśla. 



Rozdział VII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

163 

 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania w wydziale. 

24/2018 17.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB;  

SPO; OZK 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Kopie uchwały przekazano do MDPS i do Centrum 

Administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo – 

wychowawczych w Przemyślu celem realizacji. 

OZK - Uchwała zrealizowana poprzez zakup samochodu 

Dacia Dokker  na potrzeby Straży Miejskiej w Przemyślu 

25/2018 17.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Wydziały przyjęły do wiadomości. 

26/2018 17.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; KTD Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

KTD - Przyjęto do wiadomości i zastosowania w Wydziale. 

27/2018 17.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

28/2018 17.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; E Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

29/2018 17.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 rok. FB; SPO Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

Uchwała dot. zwiększenia środków finansowych na 

finansowanie organizowania i świadczenia na terenie 

Miasta Przemyśla usług opiekuńczych. Po podjęciu 

uchwały aneksowano zawarte umowy i przekazano dotację 

organizacjom realizującym zadanie. 

30/2018 28.12.2018 r. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego na 2019 

rok. 

KST Realizacja ciągła w 2019 roku. Dotacja przedmiotowa 

przekazywana jest comiesięcznie do Przemyskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie składanego 

wniosku. 
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31/2018 28.12.2018 r. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Przemyśla. 

FB Przyjęto do wiadomości, Uzyskano pozytywną opinię                    

o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta 

Przemyśla na lata 2019-2029 (uchwała Nr 11/16/2019  

z dnia 23 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego RIO  

w Rzeszowie). 

32/2018 28.12.2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Wszystkie 

(Proton) 

Realizacja ciągła w 2019 roku. 

Wydziały przyjęły do wiadomości i realizacji budżet  

w ramach zakresów swoich wydziałów. 

33/2018 28.12.2018 r. stanowiska Rady Miejskiej w Przemyślu  

z okazji 100. rocznicy walk o przynależność 

Lwowa i Przemyśla do państwa polskiego. 

KPM Przyjęto do wiadomości. 

34/2018 28.12.2018 r. ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną 

osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę 

będącą pracownikiem Centrum Integracji 

Społecznej w Przemyślu. 

SPO Na podstawie uchwały zawarto umowę na dofinansowanie 

w 2019r. działalności Centrum Integracji Społecznej  

w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 6. 

Kopię uchwały przekazano do:  

- „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1 

- Wydziału Finansowo – Księgowego 

35/2018 28.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 r. FB; E; GL Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

E - Przyjęto do wiadomości. 

36/2018 28.12.2018 r. zmian w budżecie miasta na 2018 r. FB; SPO Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

SPO - Kopie uchwały przekazano do PUP w Przemyślu 

celem realizacji. 

37/2018 28.12.2018 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. 

MK Uchwała w trakcie realizacji. Sporządzona została wycena 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1197/2  

w obrębie 207 m. Przemyśla położonej przy ul. Piotra 

Kmity. Aktualnie w opracowaniu jest wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do zbycia, który zostanie 

podany do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni. Po 

upływie tego terminu ogłoszony zostanie przetarg 

nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej działki. 
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38/2018 28.12.2018 r. uchylenia uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Zielonka 

II". 

BRMP; AOŚ BRM - Uchwała porządkująca, kasacyjna. 

AOŚ - Przyjęto do wiadomości i stosowania w miarę 

potrzeb. 

39/2018 28.12.2018 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

"Zielonka II - południe". 

BRMP; AOŚ BRM - Przesłanie kompletu dokumentów do Wojewody 

Podkarpackiego wraz z pismem przewodnim znak:  

BRMP.II.2.422.12.2018 z dnia 31.12.2018 r. 

Nabór wniosków do projektowanego MPZP do dnia 15 

marca 2019 r. (BIP, prasa, tablica ogłoszeń) + 

zawiadomienie instytucji i organów opiniujących  

i uzgadniających z ustawy + poza ustawą, zawiadomienie  

z dnia 07.11.2018 r. znak: BRMP.II.2.422.11.2018. 

Kompletowanie wniosków, trwają prace projektowe. 

AOŚ - Przyjęto do wiadomości i stosowania w miarę 

potrzeb. 

40/2018 28.12.2018 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

"Zielińskiego - Lempertówka". 

BRMP; AOŚ BRM - Przesłanie kompletu dokumentów do Wojewody 

Podkarpackiego wraz z pismem przewodnim znak:  

BRMP.II.2.422.12.2018 z dnia 31.12.2018 r. 

Nabór wniosków do projektowanego MPZP do dnia 29 

marca 2019 r. (BIP, prasa, tablica ogłoszeń) + 

zawiadomienie instytucji i organów opiniujących  

i uzgadniających z ustawy + poza ustawą, zawiadomienie z 

dnia 07.11.2018 r. znak: BRMP.II.2.422.11.2018. 

Kompletowanie wniosków. 

AOŚ - Przyjęto do wiadomości i stosowania w miarę 

potrzeb. 

41/2018 28.12.2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia 

zasad zwrotu poniesionych na ten cel wydatków 

SPO Kopię uchwały przekazano do MOPS celem realizacji. 
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i określenia warunków odpłatności za udzieloną 

pomoc. 

42/2018 28.12.2018 r. ustanowienia programu osłonowego  

w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na 

terenie Miasta Przemyśla na lata 2019 - 2023. 

SPO Kopię uchwały przekazano do MOPS celem realizacji. 

43/2018 28.12.2018 r. ustanowienia delegata Miasta Przemyśla w 

Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów 

Terytorialnych. 

KPM Zrealizowana. Nastąpiła aktualizacja uchwał organów 

stanowiących członków Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych. Został wyznaczony z funkcji 

delegat Gminy Miejskiej Przemyśl, reprezentujący miasto 

w ww. Stowarzyszeniu wskutek zmiany na stanowisku 

Prezydenta Miasta. 

44/2018 28.12.2018 r. wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Małopolski. 

KPM Zrealizowana. Na wniosek Prezydenta Miasta wystąpiono 

z dniem 28.12.19 ze Stowarzyszenia, a kopię uchwały 

przesłano do Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Małopolski. 

45/2018 28.12.2018 r. wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion 

Karpacki Polska. 

KPM Uchwała została zrealizowana. Na wniosek Prezydenta 

Miasta wystąpiono z dniem 28.12.19 ze Stowarzyszenia 

Euroregion Karpacki Polska, kopię uchwały przesłano do 

wiadomości Dyrektora Biura Stowarzyszenia. 

 



ROZDZIAŁ VIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI 

SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

 

8.1  PRZYNALEŻNOŚĆ MIASTA DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

 

Z tytułu przynależności do związków międzygminnych Miasto Przemyśl uczestniczy 

w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, tematycznych spotkaniach samorządowców.  

Razem z innymi gminami i miastami pełni też rolę doradczą i opiniodawczą przy projektach 

ustaw lub innych ważnych aktów prawnych dla samorządów. 

W 2018 r. miasto Przemyśl należało do następujących związków i stowarzyszeń: 

1. Związek Miast Polskich (ZMP). 

2. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT). 

3. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych (PSST). 

W dniu 28 grudnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 43/2018 Rady Miejskiej  

w Przemyślu w sprawie ustanowienia delegata Miasta Przemyśla w Podkarpackim 

Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych. 

4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM). 

W dniu 28 grudnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 44/2018 Rady Miejskiej  

w Przemyślu w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 

5. Stowarzyszenie EUROREGION KARPACKI POLSKA, 

W dniu 28 grudnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 45/2018 Rady Miejskiej  

w Przemyślu w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 

6. Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (ZGFTP). 

W dniu 28 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej zostało 

opublikowane rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 

2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Twierdzę Przemyśl”. 

 

8.1.1  ZWIĄZEK MIAST POLSKICH 

 

Wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego 

oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi 

wspólnotami mieszkańców.  

Reprezentuje miasta we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym 

i międzynarodowym, Miasta – członkowie inicjują i opiniują projekty aktów prawnych, istotnych 

dla samorządów terytorialnych. Reprezentuje interesy ponad 300 samorządów miejskich i na ich 

rzecz prowadzi lobbing legislacyjny.  

Jest silną i skuteczną ogólnopolską organizacją, integrującą miasta członkowskie wokół 

wspólnych celów. Związek zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast. Prowadzi System Analiz 

Samorządowych – największą samorządową bazę danych statystycznych o miastach. 
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W roku 2018 w ramach odbywających się konferencji zostały zaopiniowane projekty aktów 

prawnych na rzecz obrony wspólnych interesów miast m. in. tematy z zakresu: 

1) zmiany w ustawie o samorządzie gminnym wprowadzone ustawą z 11 stycznia 2018 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania, w której wprowadzono obligatoryjny wymóg konsultacji  

w ramach budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu,  

2) zaopiniowanie projektów ustaw o: 

-  ułatwieniach w przygotowywaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, 

-  zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, 

-  zmianie ustawy o mniejszości narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 

-  pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu, 

-  zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

8.1.2  PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna jako związek stowarzyszeń zrzesza 

Województwo Podkarpackie, najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy, wyższe uczelnie, 

stowarzyszenia i firmy sektora turystycznego, muzea i inne instytucje kultury oraz prowadzi 

wszechstronne działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki.  

Głównym zadaniem jest m. in. wzmocnienie wizerunku województwa jako miejsca 

atrakcyjnego turystycznie, odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych, rozbudowa 

systemu informacji turystycznej.  

Nadzór nad działalnością PROT sprawuje minister właściwy ds. turystyki. 

W 2018 r. – współpraca Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Instytutem 

Polskim w Pradze przy organizacji wizyty studyjnej blogerów w zakresie poznawania fortyfikacji 

Twierdzy Przemyśl. 

 

8.1.3  PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW 
TERYTORIALNYCH 

   

Przewodniczącym Zarządu jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. Prezydent Miasta 

Przemyśla jest członkiem Zarządu. 

Stowarzyszenie jest platformą wymiany doświadczeń w działalności samorządowej członków, 

organizatorem prezentacji dobrych doświadczeń partnerów zewnętrznych oraz koordynatorem 

samopomocy wewnętrznej w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych. Członkowie zajmują stanowiska 

we wszystkich ważnych sprawach publicznych dotyczących województwa podkarpackiego, np. 

dotyczących rozwoju regionalnego w tym strategii, programów wojewódzkich oraz kontraktów dla 

województwa.  

W roku 2018 w ramach odbywających się konferencji zostały omówione m.in. tematy  

z zakresu: 

 zmiany ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania samorządów,  

 Odnawialnego Źródła Energii (OZE) – pozyskiwanie funduszy na wsparcie rozwoju  

i poprawy efektywności energetycznej,  
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 ochrony mienia samorządowego przez ubezpieczenia wzajemne w Towarzystwie Ubezpieczeń 

Wzajemnych,  

 wspierania zmian żywnościowych w placówkach oświatowych,  

 oświetlenia ulicznego – program SOWA. 

 

W dniu 28 grudnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 43/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu  

w sprawie ustanowienia delegata Miasta Przemyśla w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów 

Terytorialnych. 

 

8.1.4  STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI 

  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją 

samorządową. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej, 

umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi mieszkańców regionu, a także promocja 

Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą.  

Reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych 

dla samorządu kwestiach.  

W roku 2018 w ramach odbywających się konferencji zostały zaprezentowane m.in. tematy 

z zakresu: 

 działań Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, 

 w ramach Konkursu "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2017 w Małopolsce – Lider 

Małopolski", które wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne 

dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje 

infrastrukturalne itp. Miasto Przemyśl otrzymało tytuł Lidera Małopolski za „Najlepsze 

Przedsięwzięcie Roku 2017” za rozbudowę obiektu lekkoatletycznego JUVENIA. 

 

W dniu 28 grudnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 44/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu  

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 

 

8.1.5  STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA 

   

Samorządy poszczególnych miast, gmin i powiatów zrzeszone w Euroregionie Karpackim 

mają większe możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych, a także mogą 

podejmować konkretne działania i tworzyć wielopłaszczyznowe wspólne projekty, a takie mają 

większą szansę na uzyskanie wsparcia ze środków unijnych. 

Przedstawiciele samorządów mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji i szkoleń 

organizowanych przez pracowników Euroregionu Karpackiego dla potrzeb danego Programu 

ogłaszanego w ramach programów UE. Pełni rolę instytucji zarządzającej jeśli chodzi 

o mikroprojekty składane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – 

Słowacja oraz Polska-Białoruś-Ukraina. 

 

W dniu 28 grudnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 45/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu  

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 

 



Rozdział VIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

170 

 

8.1.6  ZWIĄZEK GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL 

  

Został utworzony w 2008 r. jako związek międzygminny, w którego skład wchodzi 9 gmin 

powiatu przemyskiego: Bircza, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica 

oraz Gmina Miejska Przemyśl.  

Gminy wspólnie współpracują przy realizacji zadań związanych z ochroną konserwatorską 

obiektów fortecznych, dążąc do utworzenia Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl. 

Związek aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami, które skupione są wokół zabytków 

militarnych Przemyśla wspomagając i przyłączając się do wybranych przedsięwzięć. 

W dniu 28 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej zostało 

opublikowane  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. 

 w sprawie uznania za pomnik historii: „Zespół staromiejski w Przemyślu” i  „Twierdzę Przemyśl”.  

 

8.2  POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE 

 

Porozumienie zawarte w dniu 27.03.2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 

reprezentowaną przez Grzegorza Haydera – Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla, przy 

kontrasygnacie Marii Łańcuckiej – Skarbnika Miasta Przemyśla a Gminą Wielkie Oczy, 

reprezentowaną przez Tomasza Lorenca – Wójta Gminy Wielkie Oczy, przy kontrasygnacie 

Elżbiety Słotwińskiej – Skarbnika Gminy Wielkie Oczy, którego przedmiotem jest określenie zasad 

i warunków przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Wielkie Oczy oraz warunków 

utrzymania i zapewnienia przez Gminę Miejską Przemyśl opieki na tymi zwierzętami w Schronisku 

dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Przemyśl. 

Porozumienie zostało zawarte na kwotę 4.000,00 zł. 

Porozumienie zawarte w dniu 28.03.2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 

reprezentowaną przez Grzegorza Haydera – Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla, przy 

kontrasygnacie Marii Łańcuckiej – Skarbnika Miasta Przemyśla a Gminą Leżajsk, reprezentowaną 

przez Krzysztofa Sobejko – Wójta Gminy Leżajsk, przy kontrasygnacie Lucyny Bednarz – 

Skarbnika Gminy Leżajsk, którego przedmiotem jest określenie zasad i warunków przyjmowania 

bezdomnych psów z terenu Gminy Leżajsk oraz warunków utrzymania  i zapewnienia przez Gminę 

Miejską Przemyśl opieki na tymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  

w Orzechowcach, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Przemyśl. Porozumienie zostało 

zawarte na kwotę 4.000,00 zł. 

Porozumienie zawarte w dniu 09.04.2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 

reprezentowaną przez Grzegorza Haydera – Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla, przy 

kontrasygnacie Marii Łańcuckiej – Skarbnika Miasta Przemyśla a Gminą Miejską Jarosław, 

reprezentowaną przez Wiesława Pirożka – Zastępcę Burmistrza Miasta Jarosław, przy 

kontrasygnacie Barbary Maziarka – Skarbnika Gminy Miejskiej Jarosław, którego przedmiotem 

jest określenie zasad i warunków przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej 

Jarosław oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Gminę Miejską Przemyśl opieki na tymi 

zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, stanowiącym własność 

Gminy Miejskiej Przemyśl. Porozumienie zostało zawarte na kwotę 80.000,00 zł. 
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Porozumienie zawarte w dniu 24.04.2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 

reprezentowaną przez Grzegorza Haydera – Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla, przy 

kontrasygnacie Marii Łańcuckiej – Skarbnika Miasta Przemyśla a Gminą Miejską Przeworsk, 

reprezentowaną przez Leszka Kisiela – Burmistrza Miasta Przeworska, przy kontrasygnacie Doroty 

Jarosz – Skarbnika Gminy Miejskiej Przeworsk, którego przedmiotem jest określenie zasad 

i warunków przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz warunków 

utrzymania i zapewnienia przez Gminę Miejską Przemyśl opieki na tymi zwierzętami w Schronisku 

dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Przemyśl. 

Porozumienie zostało zawarte na kwotę 28.000,00 zł. 

 

8.3  INNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA  

 

Stała współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu w zakresie prac 

konserwatorskich przy nagrobkach na zabytkowych Cmentarzach w Przemyślu. Organizacja 

wspólnej kwesty „Kwesta 2018” na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków z Cmentarza 

Głównego w Przemyślu i Cmentarza Zasańskiego. Druk ulotek, plakatów i obwolut na puszki 

w kwocie 2.700,00 zł. 

Stała współpraca ze Społecznymi Opiekunami Zabytków, których działalność związana jest 

z opieką wyznaczonych obiektów fortecznych Twierdzy Przemyśl. Prace w zakresie pielęgnacji 

zieleni fortecznej oraz oczyszczanie. 

Podejmowanie działań wśród właścicieli na rzecz poprawy dbałości o stan techniczny 

i estetykę ich nieruchomości. W roku 2018 przyznano 11 dotacji na prace konserwatorskie 

i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

zrealizowano 10 dotacji w łącznej kwocie 55.000,00 zł (1 beneficjent zrezygnował z przyznanej 

dotacji). 

Porozumienie NR NS-VI.0031.22.2018 zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Gminą 

Miejską Przemyśl w dniu 28 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji 

i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz 

sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. Porozumienie zawarto na kwotę 

49.767,38 zł. 

 

8.4  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PRZEMYŚLA W 2018 R. 

 

Przemyśl ma zawarte umowy partnerskie z następującymi miastami na Ukrainie: Lwów, 

Kamieniec Podolski, Drohobycz, Truskawiec, Mościska oraz z Paderborn (Niemcy), Egerem (Węgry) 

oraz Chivasso (Włochy). Umowy mają charakter dokumentów o dość ogólnych zapisach, 

pozwalających na prowadzenie współpracy w wielu dziedzinach i formach.  

Przedstawiciele władz Przemyśla i samorządów miast partnerskich uczestniczą w różnych 

uroczystościach odbywających się w obydwu miastach np. w obchodach dni miast, w konferencjach.  

Z terenu miasta organizowana jest również przez różne podmioty pomoc materialna (np. książki 

oraz paczki świąteczne) dla mniejszości polskiej zamieszkującej ukraińskie tereny przygraniczne. 

Motywacją do podjęcia współpracy była chęć bezpośredniej wymiany kontaktów i doświadczeń 

między instytucjami, organizacjami w różnych dziedzinach życia oraz wspieranie działań i inicjatyw 

prowadzących do nawiązywania współpracy między podmiotami m.in. w dziedzinie samorządności, 
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kultury, turystyki, edukacji, problematyki młodzieżowej. Istotnymi argumentami na rzecz 

podejmowania współpracy było też przełamywanie uprzedzeń historycznych czy możliwość 

poznawania kultury partnera. 

17 lutego 2018 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej miała miejsce jubileuszowa,  

20. edycja konferencji „Europa Karpat”, w której wzięli udział parlamentarzyści Europy Środkowej  

i Wschodniej, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele rządów państw obszaru 

karpackiego. W obradach wzięli również udział przedstawiciele miast partnerskich z Truskawca 

oraz Egeru. Podczas spotkania rozmawiano o tradycjach parlamentarnych w Europie Środkowej  

i wschodniej oraz o przyszłości Unii Europejskiej. Rozmawiano  także  między innymi  

o współpracy samorządów i uczelni oraz o kulturowym i geograficznym kontekście Karpat  

w architekturze i gospodarce. Integralną częścią przedsięwzięcia była wystawa pt. „Europa Karpat 

2011-2018”, podczas której zaprezentowano dorobek poprzednich edycji karpackich konferencji. 

W roku 2018 w ramach prowadzonej współpracy partnerskiej miały miejsce dwa ważne 

jubileusze: 15-lecie współpracy z węgierskim Egerem oraz 25–lecie współpracy z Paderborn  

w Niemczech. Obchody Jubileuszu partnerstwa miast odbyły się w dniach 17-18.06.2018 r.  

w ramach organizowanego już od wielu lat „Święta Fajki”, a mottem przewodnim stała się fajka 

partnerska. Podczas imprezy plenerowej w Rynku dla mieszkańców miasta wystąpił zespół muzyczny 

z Egeru i Paderborn. Natomiast w siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się wspólne 

spotkanie władz miasta i zaproszonych gości. Z podziękowaniami za kontakty, coraz lepsze 

zrozumienie oraz prawdziwą przyjaźń, którą okazują sobie mieszkańcy miast zwrócili się do 

zebranych m.in. dr Adrienne Körmendy – Konsul Generalna Republiki Węgierskiej  

w Krakowie, Michael Dreier – Burmistrz Miasta Paderborn i László Habis Burmistrz Miasta Eger. 

Podczas jubileuszowego spotkania specjalne podziękowania zostały przekazane instytucjom  

i osobom szczególnie zasłużonym we współpracy miast, między innymi placówkom edukacyjnym, 

które prowadzą stałą wymianę szkolną: II Liceum Ogólnokształcącemu obchodzącemu 25-lecie 

współpracy z Gimnazjum Goerdelera  w Paderborn, I Liceum Ogólnokształcącemu za aktywną 

wymianę uczniów z Paderborn i Egerem, Szkole Podstawowej Nr 4, w ramach której działało niegdyś 

ówczesne Gimnazjum Nr 5 za aktywną współpracę z Egerem w ramach międzynarodowych projektów 

Comenius i Erasmus; Specjalne pamiątki – okolicznościowe fajki – otrzymały również osoby, które 

budowały partnerstwo z niemieckim Paderborn i węgierskim Egerem od początku podpisania umowy. 

W ramach prowadzonej współpracy w tym czasie odbył się również XIV Międzynarodowy Turniej 

Koszykówki chłopców zorganizowany przez przemyski Oddział Podkarpackiego Związku 

Koszykówki, w którym wzięły udział drużyny z Humennego, Egeru i Lwowa.  

W Przemyślu w dniu 17 lipca gościło ok. 300 uczestników z Węgier, którzy wzięli udział  

w nostalgicznej podróży pociągiem „Galícja - Express 2018”, który wyruszył z Budapesztu  

15.07. do Krakowa, a następnie do Tarnowa, Rzeszowa i Przemyśla Wśród nich byli potomkowie 

żołnierzy biorących udział w walkach podczas I wojny światowej, jak i pasjonaci historii tego okresu.  

Program pobytu obejmował  m.in. zwiedzanie wybranych fortów Twierdzy Przemyśl i samego miasta. 

Głównym  punktem programu pobytu w Przemyślu były uroczystości na cmentarzu żołnierzy austro – 

węgierskich przy ul. Przemysława. W składzie delegacji węgierskiej znaleźli się m.in. Adrienne 

Körmendy – Konsul Generalna Republiki Węgierskiej oraz płk Vilmos Kovács – Dyrektor Instytutu  

i Muzeum Historii Wojen w Budapeszcie, działającym przy Ministerstwie Obrony Węgier. Po 

zakończeniu okolicznościowych przemówień księża kapelani Garnizonu Przemyśl oraz kapelan 

polowy  armii węgierskiej odmówili modlitwę za poległych i poświęcili nowy drewniany krzyż. Na 

zakończenie delegacje i pozostali uczestnicy spotkania złożyli wieńce przed tablicą upamiętniającą 

węgierskich żołnierzy. 
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We wrześniu 2018 r. słowacki partner we współpracy z Instytutem Polskim w Bratysławie 

zorganizował z okazji obchodów 701 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o mieście „Dni Polskie 

w Humennem”, podczas których wystąpił Zespół Pieśni i Tańca z Przemyśl.  

W ramach prowadzonej współpracy z miastem Lwów oraz tamtejszym Konsulatem Generalnym RP 

miasto Przemyśl co roku bierze udział w odbywającym się we wrześniu we Lwowie Festiwalu 

Partnerstwa Miast. W dniach 07-09.09.2018 r. podczas Festiwalu na zorganizowanym stoisku zostały 

zaprezentowane materiały promocyjne i turystyczne Przemyśla. 

W dniach 26-28 października 2018 r. odbywały się w Przemyślu wydarzenia związane ze  

100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę połączone z 100 rocznicą powstania Garnizonu 

Przemyśl. W obchodach wzięły m.in. udział delegacje z partnerskich miast ukraińskich: Mer Kamieńca 

Podolskiego oraz Truskawca, natomiast z Austrii przybył Peter Rieser - Prezes Czarnego Austriackiego 

Krzyża w Wiedniu. Wojskowe uroczystości swoją obecnością uświetniły także Formacje Strzelców 

Cesarskich Tyrol 1921 z Innsbrucka oraz Strzelcy z włoskiego Tyrolu. Wśród dyplomatów biorących 

udział w Święcie znaleźli się Vasyl Pavlyuk Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Rafał Wolski 

Konsul Generalny RP we Lwowie. 
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