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KPM.0057.4.2020 
 

SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2020 R. DO 30 WRZEŚNIA 2020 R. 

 
 

 
Numer i data 
Zarządzenia 

 
TYTUŁ 

 
Jednostka 

organizacyjna 

 
SPOSÓB I STOPIEŃ WYKONANIA 

1 2 3 4 

254/2020 z dnia  
6 lipca 2020 

w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy 
systemów alarmowych. 

OZK Zrealizowano poprzez uruchomienie w dniu 11 lipca 
2020 r. o godzinie 12:00 scentralizowanego systemu 
alarmowego celem sprawdzenie ww. systemu 
alarmowego i jednocześnie uczczenie 77 rocznicy 
zbrodni wołyńskiej oraz będzie stanowiło wyraz 
pamięci, patriotyzmu i oddania hołdu ofiarom wydarzeń 
historycznych 1943 roku. 
ZREALIZOWANO 

255/2020 z dnia  
7 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

256/2020 z dnia  
7 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

257/2020 z dnia  
7 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

258/2020 z dnia  
7 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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259/2020 z dnia  
7 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

ZREALIZOWANO 

260/2020 z dnia  
8 lipca 2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przemyślu 

SPO Przekazano do MOPS celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 

261/2020 z dnia  
8 lipca 2020 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 7 w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. 

Zatwierdzony został konkurs, który odbył się w dniu 25 
czerwca 2020 r. Konkurs został nierozstrzygnięty ze 
względu na brak ofert. 
ZREALIZOWANO 

262/2020 z dnia  
9 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

263/2020 z dnia  
10 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

264/2020 z dnia  
13 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK 
 

Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

265/2020 z dnia  
14 lipca 2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 
w Przemyślu 

SPO Przekazano do MDPS celem realizacji. 
 ZREALIZOWANO 

266/2020 z dnia  
14 lipca 2020 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w 
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Przemyślu na 2020 rok 

SPO Zarządzenie zostało zrealizowane. Konkurs  
ofert został rozstrzygnięty. Z wyłonionymi  
podmiotami zawarte zostały umowy 
na realizację zadania publicznego objętego konkursem. 

ZREALIZOWANO 

267/2020 z dnia  
15 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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268/2020 z dnia  
15 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

269/2020 z dnia  
15 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

270/2020 z dnia  
15 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

271/2020 z dnia  
15 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

272/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

273/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

274/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu  19 sierpnia 2019 r. 
ZREALIZOWANO 

275/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu  19 sierpnia 2020 r. 
ZREALIZOWANO 

276/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu  19 sierpnia 2020 r. 
ZREALIZOWANO 

277/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu  19 sierpnia 2020 r. 

ZREALIZOWANO 
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278/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu  20 sierpnia 2020 r. 
ZREALIZOWANO 

279/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu  20 sierpnia 2020 r. 
ZREALIZOWANO 

280/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu  20 sierpnia 2020 r. 
ZREALIZOWANO 

281/2020 z dnia  
16 lipca 2020 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu  20 sierpnia 2020 r. 
ZREALIZOWANO 

282/2020 z dnia  
17 lipca 2020 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert składanych na realizację zadania w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Przemyślu na 2020 rok 

SPO Zarządzenie zostało zrealizowane. Komisja została 
powołana. Członkowie Komisji dokonali oceny formalnej  
i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację 
zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok. 
Przygotowano zestawienie przedłożonych wniosków. 
Zaproponowano rozstrzygnięcie. 
ZREALIZOWANO 

283/2020 z dnia  
17 lipca 2020 

uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. 
utworzenia Centrum Usług Wspólnych 

OKK Uchylono zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania 
zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych wraz  
z późniejszymi  zmianami. Zespół zaprzestał działalności. 
ZREALIZOWANO 

284/2020 z dnia  
17 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

285/2020 z dnia  
20 lipca 2020 

w sprawie harmonogramu poszczególnych działań 
związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Przemyśla 2021 

KPM Zarządzeniem ustalono harmonogram poszczególnych 
działań związanych z przeprowadzeniem Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021. 
ZREALIZOWANO 
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286/2020 z dnia  
21 lipca 2020 

w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania 
wartości rynkowej zwierząt oraz produktów pochodzenia 
zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu, które nie mogą 
być poddane odkażeniu przy zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt na terenie gminy miejskiej Przemyśl 

GK Powołano dwóch rzeczoznawców. Powiadomiono 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu                               
o powołaniu rzeczoznawców. Przyjęto do realizacji. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

287/2020 z dnia  
22 lipca 2020 

w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu 
ustanowienia służebności przesyłu 

MK Zarządzenie zostało zrealizowane. W dniu 16 września 
2020 r. podpisana została umowa notarialna na rzecz 
MPEC SP. z o.o. w Przemyślu o ustanowienie służebności 
przesyłu  na działkach nr 649 i nr 699 w obrębie 205. 
ZREALIZOWANO 

288/2020 z dnia  
23 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

289/2020 z dnia  
23 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

290/2020 z dnia  
23 lipca 2020 

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Przemyśla 

KPM Zarządzeniem została powołana Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Przemyśla w celu weryfikacji 
zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 
propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Przemyśla na 2021 rok. W skład Komisji wchodzili 
przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu oraz 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu  
i miasta Przemyśla.  
ZREALIZOWANO 

291/2020 z dnia  
24 lipca 2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego 
Biura Spisowego dla miasta Przemyśla, wyznaczenia 
Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania 
Liderów Spisowych w celu przeprowadzenia w 2020 r. 
powszechnego spisu rolnego 

GK Do składu osobowego Gminnego Biura Spisowego 
dodano dwóch członków. Przyjęto do bieżącej realizacji. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

292/2020 z dnia  
27 lipca 2020 

w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy 
systemów alarmowych 

OZK Zrealizowano poprzez uruchomienie w dniu 1 sierpnia 
2020 r. o godzinie 17:00 scentralizowanego systemu 
alarmowego celem weryfikacji skuteczności 
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funkcjonowania systemu syren alarmowych 
i jednocześnie uczczenie 76 rocznicy Powstania 
Warszawskiego oraz oddanie hołdu jego ofiarom. 
ZREALIZOWANO 

293/2020 z dnia  
28 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

294/2020 z dnia  
28 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

295/2020 z dnia  
28 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

296/2020 z dnia  
28 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

297/2020 z dnia  
28 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

298/2020 z dnia  
29 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

299/2020 z dnia  
31 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

300/2020 z dnia  
31 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

301/2020 z dnia  
31 lipca 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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302/2020 z dnia  
31 lipca 2020 

zmieniające Zarządzenie Nr 221/2020 Prezydenta Miasta 
Przemyśla z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia 
przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

FK Zmiany dotyczą instrukcji inwentaryzacyjnej. Przyjęto do 
wiadomości i realizacji. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

303/2020 z dnia  
3 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

304/2020 z dnia  
5 sierpnia 2020 

w sprawie określenia wysokości Stypendium Prezydenta 
Miasta Przemyśla 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Stypendium za wyniki 
w nauce przyznano w wysokości określonej                      
w zarządzeniu. 
ZREALIZOWANO 

305/2020 z dnia  
5 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

306/2020 z dnia  
6 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

ZREALIZOWANO 

307/2020 z dnia  
6 sierpnia 2020 

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego 

 

MK Zarządzenie zostało zrealizowane. W dniu 24 września 
2020 r. została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 1273/4 w obrębie 214 m. 
Przemyśla. 
ZREALIZOWANO 

308/2020 z dnia  
7 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

309/2020 z dnia  
11 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

310/2020 z dnia  
11 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 

ZREALIZOWANO 
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311/2020 z dnia  
11 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

312/2020 z dnia  
11 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

313/2020 z dnia  
12 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

314/2020 z dnia  
12 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

315/2020 z dnia  
12 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

316/2020 z dnia  
12 sierpnia 2020 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora 
Przedszkola Nr 14im. Czytelników Życia Przemyskiego 
w Przemyślu 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Zarządzeniem 
powierzono  Pani Beacie Nehrebeckiej  stanowisko 
dyrektora Przedszkola Nr 14 od dnia 1 września 2020 r. 
do 31 sierpnia 2021 r. 
ZREALIZOWANO 

317/2020 z dnia  
14 sierpnia 2020 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 

GL Na dzień 16.09.2020 r. zorganizowany został kolejny 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego  nr 5 w budynku przy ul. Czachowskiego 5  
w Przemyślu. Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do 
ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla 
przetargu ustnego nieograniczonego, przetarg zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
ZREALIZOWANO 

318/2020 z dnia  
14 sierpnia 2020 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 

GL Na dzień 16.09.2020 r. zorganizowany został kolejny 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 2 przy ul. Poniatowskiego 6  
w Przemyślu. Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do 
ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla 
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przetargu ustnego nieograniczonego, przetarg zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
ZREALIZOWANO 

319/2020 z dnia  
14 sierpnia 2020 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego 

GL Na dzień 16.09.2020 r. zorganizowany został kolejny 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego 19  
w Przemyślu. Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił                          
do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla 
przetargu ustnego nieograniczonego, przetarg zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
ZREALIZOWANO 

320/2020 z dnia  
14 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

321/2020 z dnia  
14 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

322/2020 z dnia  
14 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

323/2020 z dnia  
14 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

324/2020 z dnia  
14 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

325/2020 z dnia  
17 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

326/2020 z dnia  
18 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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327/2020 z dnia  
20 sierpnia 2020 

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na 
terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 

GK Deratyzacja   odbywała się od 1 do 31 października 2020 
r. Podano do publicznej wiadomości informację  
o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji. Nadzór nad 
przeprowadzeniem deratyzacji sprawowała Straż 
Miejska w Przemyślu. 
ZREALIZOWANO 

328/2020 z dnia  
24 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

329/2020 z dnia  
25 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

330/2020 z dnia  
25 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

331/2020 z dnia  
25 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 

zainteresowanych. 

 ZREALIZOWANO 

332/2020 z dnia  
25 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

333/2020 z dnia  
26 sierpnia 2020 

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień  
30 czerwca 2020 roku 

FK Przekazano Radzie Miejskiej w Przemyślu i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. Uzyskano opinię 
pozytywną RIO Uchwała Nr 11/16/2020 z dn. 
24.09.2020r 
ZREALIZOWANO 

334/2020 z dnia  
26 sierpnia 2020 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta Przemyśla za I półrocze 2020 roku 

FK Przekazano Radzie Miejskiej w Przemyślu i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.  Uzyskano opinię 
pozytywną RIO  Uchwała Nr 11/16/2020 z dn. 
24.09.2020r 
ZREALIZOWANO 
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335/2020 z dnia  
26 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

336/2020 z dnia  
26 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.  
ZREALIZOWANO 

337/2020 z dnia  
31 sierpnia 2020 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
pełnienie w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi dla zadania: „ Remont nawierzchni jezdni  
i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą 
gen. W. Sikorskiego” 

KTD Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 
Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 
Zarządu Dróg Miejskich. 
ZREALIZOWANO 

338/2020 z dnia  
31 sierpnia 2020 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora 
Przedszkola Nr 7 w Przemyślu 
 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Zarządzeniem 
powierzono  Pani Elżbiecie Cieplickiej  stanowisko 
dyrektora Przedszkola Nr 7 od dnia 1 września 2020 r. 
do 31 sierpnia 2021 r. 
ZREALIZOWANO 

339/2020 z dnia  
31 sierpnia 2020 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych robót budowlanych dla zadania: „ Remont 
nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego  
w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką 
do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego” 

KTD Przyjęto do wiadomości w Wydziale Komunikacji, 
Transportu i Dróg oraz przekazano celem realizacji do 
Zarządu Dróg Miejskich. 
ZREALIZOWANO 

340/2020 z dnia  
31 sierpnia 2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu 
poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2021 

KPM Zarządzeniem zmieniono harmonogram poszczególnych 
działań  związanych z przeprowadzeniem Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok.   
ZREALIZOWANO 
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341/2020 z dnia  
31 sierpnia 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

342/2020 z dnia  
1 września 2020 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 
19 w Przemyślu 
 

E Zarządzenie ostało zrealizowane. Zarządzeniem 
powierzono  Pani Marii Marcinkiewicz  stanowisko 
dyrektora Przedszkola Nr 19 od dnia 1 września 2020 r. 
do 31 sierpnia 2025 r. 
ZREALIZOWANO 

343/2020 z dnia  
2 września 2020 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków  
o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w roku 2020 

E Zarządzenie zostało zrealizowane. Jednostki oświatowe 
zostały powiadomione o terminie składania wniosków. 
ZREALIZOWANO 

344/2020 z dnia  
3 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

345/2020 z dnia  
3 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

346/2020 z dnia  
4 września 2020 

zmieniające zarządzenie nr 211/2018 z dnia 28.06.2018r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania projektem 
dotyczącym realizacji w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego inwestycji pn. „Centrum Edukacji i Rekreacji 
w Przemyślu” 
 

RIF Zmianie uległ skład Zespołu ze względu na zmiany 

reorganizacyjne w Urzędzie Miejskim,  jednostkach 

organizacyjnych, a także zakres rzeczowy projektu. 

Wprowadzono również zmiany w zakresie 

monitorowania przebiegu realizacji prac wykonawczych 

przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach 

„Porozumienia o współpracy w sprawie wsparcia 

doradczego dla projektu PPP”.  

ZREALIZOWANO 

347/2020 z dnia  
7 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

348/2020 z dnia  
7 września 2020 

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 
2020r 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
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ZREALIZOWANO 

349/2020 z dnia  
8 września 2020 

w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu 
ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu 
przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Przemyśl 
 

MK Zarządzenie w trakcie realizacji. Odpłatna służebność 
gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę   
nr 1678/2 w obrębie 202 stanowiącą własność  
Gminy Miejskiej Przemyśl, zostanie ustanowiona  
przy sprzedaży działki nr 1678/1 w obrębie 202, 
położonej przy ul. Szwoleżerskiej. 
W TRAKCIE REALIZACJI 

350/2020 z dnia  
11 września 2020 

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 
2020r. 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

351/2020 z dnia  
11 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

352/2020 z dnia  
11 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

353/2020 z dnia  
11 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

354/2020 z dnia  
11 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

355/2020 z dnia  
14 września 2020 

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego 
wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej 
przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Przemyśl 

MK Zarządzenie zostało zrealizowane.  
W dniu 14 października 2020 r. został podpisany akt 
notarialny o ustanowienie służebności gruntowej 
przechodu i przejazdu  przez działki nr  264/1,  nr 1182/1 
i nr 268 w obrębie 203 m Przemyśla. 
ZREALIZOWANO 

356/2020 z dnia  
16 września 2020 

w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych za 
korzystanie z ciepła oraz z ciepłej wody użytkowej do 

GL Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników 
Wydziału. 
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budynków zasilanych z kotłowni gazowo – olejowej 
zlokalizowanej na ul. J. Słowackiego 85 

REALIZACJA BIEŻĄCA  
 

357/2020 z dnia  
16 września 2020 

w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta 
Przemyśla z dnia 27 lutego 2019 r. Nr 75/2019 z późn. zm. 
 

GL Przyjęto do wiadomości przez pracowników Wydziału. 
ZREALIZOWANO 

358/2020 z dnia  
16 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

359/2020 z dnia  
16 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

360/2020 z dnia  
16 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych.   
ZREALIZOWANO 

361/2020 z dnia  
18 września 2020 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej  
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 

FK Określono wytyczne i plan inwentaryzacji rocznej.  
W trakcie realizacji. 
ZREALIZOWANO 

362/2020 z dnia  
18 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

363/2020 z dnia  
18 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

364/2020 z dnia  
18 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

365/2020 z dnia  
18 września 2020 

W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
 ZREALIZOWANO 

366/2020 z dnia  
18 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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367/2020 z dnia  
18 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

368/2020 z dnia  
28 września 2020 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz 
Planu Pracy na 2020r. Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Przemyślu ul. Bakończycka 16 prowadzonego przez 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu 

SPO  Poinformowano jednostkę o zatwierdzeniu Regulaminu 
Organizacyjnego  oraz Planu Pracy na 2020r. 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemyślu. 
ZREALIZOWANO 

369/2020 z dnia  
28 września 2020 

w sprawie powołania Zespołu w celu protokolarnego 
przekazania mienia komunalnego – „Cmentarza Kruhel 
Mały” z Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz Parafii 
Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej Zbaraskiej w 
Prałkowcach  

GK Przekazano protokolarnie mienie komunalne w postaci 
„Cmentarza Kruhel Mały”  z Gminy Miejskiej Przemyśl na 
rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej 
Zbaraskiej w Prałkowcach.  
ZREALIZOWANO 

370/2020 z dnia  
29 września 2020 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności 
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 
 

OKK Z dniem 30 września br. Pan Andrzej Daćko został 
wyznaczony do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw 
dostępności i rozpoczął realizację następujących zadań:  
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie 
do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu,  
2) przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu 
działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z 
minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu 
dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami,  
3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego 
w Przemyślu w zakresie zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami,  
4) przedstawianie Prezydentowi Miasta Przemyśla 
bieżących informacji o podejmowanych działaniach 
z zakresu realizowanych zadań,  
5) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy 
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Opr. D. Śliwka  
Biuro Prezydenta Miasta  

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

371/2020 z dnia  
30 września 2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych struktur 
jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw 
 

OKK Zarządzeniem zmieniono załącznik nr 8 do zarządzenia 
tj.: wewnętrzną strukturę oraz zasady zastępstw 
Wydziału Organizacyjnego. Zmiany polegały na 
wyznaczeniu koordynatora ds. administrowania 
budynkami i środkami transportu oraz dokonaniu zmian 
porządkowych. Wydział Organizacyjny funkcjonuje  
w nowej strukturze. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

372/2020 z dnia  
30 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

373/2020 z dnia  
30 września 2020 

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 
2020 r. 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

374/2020 z dnia  
30 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

375/2020 z dnia  
30 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
 

FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

376/2020 z dnia  
30 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

377/2020 z dnia  
30 września 2020 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok FB Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 


