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KPM.0057.2.2021 
 

SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 MARCA 2021 R. 

 
 

 
Numer i data 
Zarządzenia 

 
TYTUŁ 

  
Jednostka 
organizacyj
na 

 
SPOSÓB I STOPIEŃ WYKONANIA 

1 2 3 4 

1/2021 z dnia  
4 stycznia 2021 r. 

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

SPO 
SPO  

Zarządzenie zostało zrealizowane. Konkurs ofert został 
rozstrzygnięty. Z wyłonionym podmiotem zawarto umowę na 
realizację zadania publicznego objętego konkursem. 
ZREALIZOWANO 

2/2021 z dnia  
4 stycznia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa 

MK Zarządzenie dotyczyło przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – 
działka nr 804 w obrębie nr 214 m. Przemyśla w dniu 20.01.2021 r. 
ZREALIZOWANO  

3/2021 z dnia  
5 stycznia 2021 r. 

Uchylające zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 15 lutego 2016 
r. w sprawie przyjęcia procedury kontroli podatkowej  
w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

GK Przyjęto do bieżącej realizacji, tj., zaprzestano stosowania 
procedury określonej w uchylonych zarządzeniu. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

4/2021 z dnia  
7 stycznia 2021 r. 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego BHP Zespół powypadkowy w przypadku wypadku przy pracy pracownika 
tut. Urzędu, ustala okoliczności  i przyczyny wypadku oraz 
sporządza odpowiednią dokumentację. 
REALIZACJA BIEŻĄCA  

5/2021 z dnia  
11 stycznia 2021 r. 

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 

SPO Zarządzenie zostało zrealizowane. Komisja została powołana. 

Członkowie Komisji dokonali oceny formalnej i merytorycznej 

oferty złożonej w konkursie na realizację zadania w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 
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2021 rok. Przygotowano zestawienie i zaproponowano 

rozstrzygnięcie. 

ZREALIZOWANO 

6/2021 z dnia  
13 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla 
miasta Przemyśla, powołanego w celu przeprowadzenia 
w 2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego 

GK Dnia 13 stycznia 2021 r. rozwiązano Gminne Biuro Spisowe dla 
Miasta Przemyśla, które było powołane w celu przeprowadzenia 
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 
ZREALIZOWANO 

7/2021 z dnia  
13 stycznia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu 
korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim  
w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego 
obiegu dokumentów Proton 

OKK Zarządzeniem wprowadzono zamiany porządkowe tj.: 
1) zaktualizowano nazwę Wydziału Organizacyjnego, 
2) skreślono zapisy dot. prowadzenia rejestru i zabioru 

upoważnień, ponieważ rejestr upoważnień jest prowadzony  
w systemie EZD (§ 1 ust. 2 uchyla się pkt 9),  

3) w załączniku nr 2 do zarządzenia stanowiącym Instrukcje 

obiegu korespondencji i dokumentów skreślono zapis  dot. 

postępowania z upoważnieniami i pełnomocnictwami (§ 17 ust. 

1 uchyla się pkt 14). 

ZREALIZOWANO 

8/2021 z dnia  
15 stycznia 2021 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 477/2020 z dnia 9 grudnia 
2020 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Kobiet 
oraz ustalenia zasad naboru i jej działania 

SPO Zarządzenie zostało zrealizowane. Na jego podstawie dokonano 
naboru uzupełniającego do Przemyskiej Rady Kobiet. 
ZREALIZOWANO 

9/2021 z dnia  
18 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

10/2021 z dnia  
18  stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta 
na 2021r 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

11/2021 z dnia  
19 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami 

FK Przyjęto do realizacji. 
ZREALIZOWANO 

https://bip.przemysl.pl/download/attachment/110903/zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-instrukcja-obiegu-korespondencji-i-dokumentow.docx
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/110903/zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-instrukcja-obiegu-korespondencji-i-dokumentow.docx
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12/2021 z dnia  
20 stycznia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej OKK Zarządzeniem powołano Komisję Likwidacyjną w Urzędzie 
Miejskim w Przemyślu. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

13/2021 z dnia  
21 stycznia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność gastronomiczną w lokalach 
użytkowych lub budynkach wynajmowanych lub 
dzierżawionych od Gminy Miejskiej Przemyśl z uwagi na 
wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii 

GL Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników. 

ZREALIZOWANO 

14/2021 z dnia  
21 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta 
na 2021r. 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

15/2021 z dnia 
21 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

16/2021 z dnia  
21 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

17/2021 z dnia  
21 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

18/2021 z dnia  
22 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminów postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl 

E Zarządzenie zrealizowano. Przekazano do przedszkoli celem 
wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2021/2022. 
ZREALIZOWANO 

19/2021 z dnia 
22 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminów postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych 
i wyższych oddziałów sportowych i mistrzostwa 
sportowego na rok szkolny 2021/2022 

E Zarządzenie zrealizowano. Przekazano do szkół podstawowych 
celem wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2021/2022. 
 
ZREALIZOWANO 

20/2021 z dnia 
22 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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21/2021 z dnia 
27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta 
na 2021r. 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

22/2021 z dnia  
27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021rok  FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

23/2021 z dnia  
27 stycznia 2021 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie zmiany dysponenta 
wydatków budżetu miasta na 2021 r. 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

24/2021 z dnia  
27 stycznia 2021 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 
2021 rok 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

25/2021 z dnia  
27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

26/2021 z dnia  
27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

27/2021 z dnia  
28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

28/2021 z dnia  
28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

29/2021 z dnia  
28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

30/2021 z dnia  
28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

31/2021 z dnia 
28 stycznia 2021 r. 

w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

SPO Zarządzenie przekazano Przewodniczącemu Zespołu 
Interdyscyplinarnego – celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 
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32/2021 z dnia  
29 stycznia 2021 r. 

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

OKK Zaktualizowano strukturę organizacyjną oraz zasady zastępstw 
Wydziału Edukacji i Sportu. 
ZREALIZOWANO 

33/2021 z dnia  
29 stycznia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2021 r. 
zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla 

E Zarządzenie zrealizowano. Konkurs ogłoszono. Wpłynęło 20 
wniosków. 
ZREALIZOWANO 

34/2021 z dnia  
29 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

35/2021 z dnia  
29 stycznia 2021 r. 

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

OKK Zaktualizowano strukturę organizacyjną oraz zasady zastępstw 
Biura Informatycznego. 
ZREALIZOWANO 

36/2021 z dnia 
2 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016 – 
2023” 

RIF Trwają prace nad monitoringiem Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Przemyśla. 

REALIZACJA BIEŻĄCA  

37/2021 z dnia  
5 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora E Zarządzenie zrealizowano. Ogłoszenie konkursu umieszczono na 
tablicy ogłoszeniowej UM oraz przekazano do szkół i placówek 
celem umieszczenia na tablicach ogłoszeniowych. 
ZREALIZOWANO 

38/2021 z dnia  
8 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

39/2021 z dnia  
2 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych 
obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie 
Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

E Zarządzenie zrealizowano. Ustalono nowe stawki opłat i przekazano 
do realizacji przez POSIR. 
ZREALIZOWANO 

40/2021 z dnia 
9 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości Miasta Przemyśla na lata 2021-2023 

MK Zarządzenie realizowane na bieżąco. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

41/2021 z dnia  
10 lutego 2021 r. 

w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

SPO Zarządzenie przekazano Przewodniczącemu Zespołu  
Interdyscyplinarnego – celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 
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42/2021 z dnia  
11 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

43/2022 z dnia  
9 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku 

OZK Powołano członków  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
ZREALIZOWANO 

44/2021 z dnia  
11 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 
 

KST Komisja powołana zarządzeniem – zrealizowała zadania 
likwidacyjne związane ze składnikami rzeczowymi (na stanie 
Wydziału Promocji i Kultury) majątku ruchomego Gminy Miejskiej 
Przemyśl. 
ZREALIZOWANO 

45/2021 z dnia  
15 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2021r 

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

46/2021 z dnia  
16 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania imiennego składu Przemyskiej Rady 
Kobiet 

SPO Zarządzenie zrealizowano. Powołano imienny skład Przemyskiej 
Rady Kobiet. 
ZREALIZOWANO 

47/2021 z dnia  
16 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za 
dzierżawę gruntu pod lokalizację pawilonów handlowych 
nietrwale związanych z gruntem, pawilonów handlowych, 
miejsc handlowych, opłat za korzystanie  
z urządzeń do sprzedaży oraz z powierzchni handlowej 
- na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Sportowej 
2 w Przemyślu 

GK Przyjęto do bieżącej realizacji. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

48/2021 z dnia  
19 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków 
działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej  
i bezpieczeństwa miasta Przemyśla w 2021 roku 

OZK Opracowany ‘’Plan Działania w Zakresie Obrony Cywilnej miasta 
Przemyśla’’ został zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego  
i przekazany do zrealizowania poszczególnym jednostkom. 
ZREALIZOWANO 

49/2021 z dnia  
19 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
 

E Zarządzenie zrealizowano. Ogłoszenie konkursu umieszczono na 
tablicy ogłoszeniowej UM oraz przekazano do szkół i placówek 
celem umieszczenia na tablicach ogłoszeniowych. 
ZREALIZOWANO 
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50/2021 z dnia  
22 lutego 2021 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 46/2021 Prezydenta Miasta 
Przemyśla z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania 
imiennego składu Przemyskiej Rady Kobiet 

SPO Zarządzenie zrealizowano. Dokonano zmiany brzmienia §1 pkt. 4   
w Zarządzeniu 46/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. 
ZREALIZOWANO 

51/2021 z dnia 
22 lutego 2021 r. 

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 2021 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 2021 rok. 
Przygotowano zestawienie przedłożonych wniosków. 
Zaproponowano rozstrzygnięcie. 
ZREALIZOWANO 

52/2021 z dnia  
22 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

53/2021 z dnia  
22 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

54/2021 z dnia  
22 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

55/2021 z dnia  
23 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

56/2021 z dnia  
24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

57/2021 z dnia 
24 lutego 2021 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

58/2021 z dnia  
24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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59/2021 z dnia  
25 lutego 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania 
nieruchomości na cele infrastruktury technicznej 

MK Zarządzenie realizowane na bieżąco. 
REALIZACJA BIEŻĄCA 

60/2021 z dnia  
25 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej na 
terenie miasta Przemyśla w 2021 r. 

SPO Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego oraz przesłane do DPS i MOPS celem 
realizacji. 
ZREALIZOWANO 

61/2021 z dnia  
26 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta 
na 2021 r. 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

62/2021 z dnia 
26 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

63/2021 z dnia 
26 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw makulacji druków 
ścisłego zarachowania z Urzędu Stanu Cywilnego, ujętych 
w księdze druków ścisłego zarachowania, znajdującej się 
w Urzędzie stanu Cywilnego w Przemyślu 

USC Zarządzenie w trakcie realizacji. Została powołana Komisja  
ds. makulacji druków ścisłego zarachowania z Urzędu Stanu 
Cywilnego ujętych w księdze druków ścisłego zarachowania, 
znajdującej się w USC. W skład Komisji weszły 3 os.: Kierownik USC 
oraz dwóch pracowników USC. Proces makulacji druków ścisłego 
zarachowania jest realizowany na bieżąco.  
REALIZACJA BIEŻĄCA      

64/2021 z dnia 
1 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 

GL Na dzień 14.04.2021 r. został ogłoszony i przeprowadzony                                 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 szósty przetarg 
na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy                                               
ul. Czachowskiego 5. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 
6.04.2021 r. nikt nie wpłacił wadium. Przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
ZREALIZOWANO 

65/2021 z dnia 
1 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 
 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

66/2021 z dnia 
1 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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67/2021 z dnia 
1 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

68/2021 z dnia 
1 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

69/2021 z dnia 
2 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu 
interdyscyplinarnego 

SPO Zarządzenie zostało przekazane do MOPS – celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 

70/2021 z dnia  
3 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

71/2021 z dnia 
5 marca 2021 r. 

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

OKK Zaktualizowano strukturę organizacyjną oraz zasady zastępstw 
Wydziału Organizacyjnego. 
ZREALIZOWANO 

72/2021 z dnia 
8 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl 
w roku szkolnym 2020/2021 

E Zarządzenie zrealizowano. Przekazano do przedszkoli celem 
stosowania, informację o przerwach w pacy przedszkoli zostanie 
umieszczona na stronie UM. 
ZREALIZOWANO 

73/2021 z dnia  
8 marca 2021 r. 

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

SPO Zarządzenie zostało przekazane do MOPS – celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 

74/2021 z dnia 
8 marca 2021 r. 

w sprawie powołania członka Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

SPO Zarządzenie przekazano Przewodniczącemu Zespołu  
Interdyscyplinarnego celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 

75/2021 z dnia 
9 marca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia 
lasu 

GK Przyjęto do bieżącej realizacji. Plan przekazano do Nadleśnictwa 
Krasiczyn, który pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym 
porozumieniem z dnia 25.05.1999 r. 
REALIZACJA BIEŻĄCA  

76/2021 z dnia 
10 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw Dorocznej 
Nagrody Miasta Przemyśla 

KST Komisja powołana zarządzeniem zapoznała się z 4 złożonymi 
wnioskami na  Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla, przy czym  
1 z wniosków został odrzucony z przyczyn formalnych.  
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W wyniku dyskusji i głosowania w trybie tajnym Komisja 
postanowiła przyznać Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla                             
w wysokości 10 000 zł  dla Pana Rafała Paśko. 
Nagroda zostanie wręczona podczas najbliższej stacjonarnej Sesji 
Rady Miejskiej w Przemyślu.  
ZREALIZOWANO 

77/2021 z dnia 
10 marca 2021 r. 

w sprawie Regulaminu Korzystania z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców 
Gminy Miejskiej Przemyśl przy ul. Sportowej 1A 

GK Przyjęto do bieżącej realizacji. 
REALIZACJA BIEŻĄCA  

78/2021 z dnia 
10 marca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Nr 14 im. Czytelników Życia 
Przemyskiego w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  odbyło 
się w dniu 31.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 

79/2021 z dnia 
10 marca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Nr 7 w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  odbyło 
się w dniu 31.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 

80/2021 z dnia 
10 marca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. 
Kazimierza Morawskiego w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  odbyło 
się w dniu 30.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 

81/2021 z dnia 
10 marca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  odbyło 
się w dniu30.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 

82/2021 z dnia 
10 marca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej 
w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  odbyło 
się w dniu 30.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 

83/2021 z dnia  
15 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

84/2021 z dnia 
15 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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85/2021 z dnia 
15 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

86/2021 z dnia 
15 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 
2021 rok 

FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

87/2021 z dnia 
17 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 
Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

OKK Zarządzeniem doprecyzowano w treści Regulaminu Pracy 
informacje dotyczące legitymacji służbowej.   
Wprowadzono również nowy załącznik do Regulaminu Pracy (4a) 
określający wzór legitymacji służbowej, opis wzoru legitymacji 
służbowej, sposób wydawania legitymacji służbowej oraz 
potwierdzania jej ważności. 
Ponadto dokonano zmian porządkujących w załączniku nr 6 oraz  
w Załączniku nr 17 do Regulaminu Pracy. 
Treść zarządzenia uzgodniono z Niezależnym Związkiem 
Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta. 
ZREALIZOWANO 

88/2021 z dnia 
17 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem 
lokali użytkowych, części budynków i budynków 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta 
Przemyśla lub będących w samoistnym posiadaniu 

GL Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników. 
ZREALIZOWANO 

89/2021 z dnia 
17 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

90/2021 z dnia 
19 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

91/2021 z dnia 
19 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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92/2021 z dnia 
22 marca 2021 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 366/2015 z dnia 16 września 
2015 r. sprawie powołania Rady Sportu, ustalenia jej 
składu oraz regulaminu działania 

E Zarządzenie zrealizowano. Kadencja obecnej Rady Sportu została 
przedłużona do 31.12.2021r.  Skład Rady Sportu oraz jej regulamin 
działania pozostał bez zmian. 
ZREALIZOWANO 

93/2021 z dnia 
22 marca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność gastronomiczną w lokalach 
użytkowych lub budynkach wynajmowanych lub 
dzierżawionych od Gminy Miejskiej Przemyśl z uwagi na 
wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. 

GL Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników. 
ZREALIZOWANO 

94/2021 z dnia 
23 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków 
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta 
Przemyśla w 2021 r. 

SPO  Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego oraz przesłane do placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i MOPS celem realizacji. 
ZREALIZOWANO 
 

95/2021 z dnia 
23 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na 
najciekawszy „List dla Ziemi” 

GK Ogłoszono konkurs wśród dzieci przedszkolnych i uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z terminem złożenia prac do 
końca maja b.r. W miesiącu czerwcu komisja dokona wyboru 
najlepszych prac odpowiednio za I,II, III  miejsce i wyróżnień 
w kategoriach: 

 dzieci w wieku przedszkolnym, 

 uczniowie szkół podstawowych - klasy I - III, 

 uczniowie szkół podstawowych – klasy IV - VIII, 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych – klasy I - IV. 
Również w czerwcu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.  
W TRAKCIE REALIZACJI  

96/2021 z dnia 
24 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji 
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. 
Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  odbyło 
się w dniu 30.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 
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97/2021 z dnia 
24 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji 
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora  
II Liceum Ogólnokształcącego im .prof. Kazimierza 
Morawskiego w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  
odbyło się w dniu 30.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 

98/2021 z dnia 
24 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji 
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  
odbyło się w dniu 30.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 

99/2021 z dnia 
24 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji 
konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego 
w Przemyślu 

E Zarządzenie zrealizowano. Posiedzenie komisji konkursowej  odbyło 
się w dniu 31.03.2021r. 
ZREALIZOWANO 

100/2021 z dnia 
25 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

101/2021 z dnia 
29 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

102/2021 z dnia 
30 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację 
w 2021 r. zadań z zakresu sportu na terenie Gminy 
Miejskiej Przemyśl 

E Zarządzenie zrealizowano. Ogłoszono wyniki konkursu na sport. 
Podpisano 18 umów z klubami sportowymi.   
ZREALIZOWANO 

103/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu miasta Przemyśla za 2020 r. 

FK Przekazano Radzie Miejskiej w Przemyślu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Rzeszowie. 
ZREALIZOWANO 

104/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

105/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

106/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 
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107/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

108/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

109/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

110/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

111/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

112/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

113/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok FK Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano 
zainteresowanych. 
ZREALIZOWANO 

114/2021 z dnia 
31 marca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

OKK Niniejszym zarządzeniem wprowadzono następujące zmiany  

w Regulaminie Organizacyjnym urzędu: 

1) Do  Wydziału Architektury do zadań geologa powiatowego  

(§21 ust.2 pkt.8) dodano zadanie: 

„Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, 

a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach”. 

Zadania z zakresu masowych ruchów ziemi znajdowały się do 

tej pory w Wydziale Gospodarki komunalnej i Ochrony 

Środowiska (§ 25 pkt. 24 lit. b) skąd je wykreślono.  
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Opracowała: D. Śliwka   
Biuro Prezydenta Miasta  

2) Do zadań Inspektora Ochrony Danych dodano prowadzenie 

rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych (§ 42 ust. 1 pkt 9 lit. c). 

3) Doprecyzowano zapisy dot. zasad udzielania upoważnień  

i pełnomocnictw (§ 49 i 50). 

4) Wydział Komunikacji, który dotychczas podlegał pod Zastępcę 

Prezydenta został podporządkowany pod Prezydenta Miasta, 

natomiast Biuro Informatyczne i Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Organizacji Pozarządowych -dotychczas podlegali 

bezpośrednio pod Prezydenta Miasta zostali podporządkowani 

pod Sekretarza Miasta. 

REALIZACJA BIEŻĄCA 


