KRM.0002.3.2018
Protokół Nr LII/2018
z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej
w dniu 22 lutego 2018 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie: 09:07.
Obecni wg załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów,
Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Postanowienie Nr DPR-773-2/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 13 lutego
2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego oraz złożenie ślubowania przez nowo
powołanego radnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie 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
bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP” – proj. nr 22/2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oleszyce
– proj. nr 28/2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy
zastępczej w Przemyślu na lata 2018-2020” – proj. nr 29/2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj. nr 23/2018,
proj. nr 24/2018, proj. nr 25/2018, proj. nr 26/2018, proj. nr 32/2018.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej 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 – proj. nr 27/2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
– proj. nr 30/2018.
10. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu.
11. Wystąpienia radnych.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad.
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Realizacja porządku posiedzenia:
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński otwiera obrady i stwierdza ich
prawomocność – 21 radnych obecnych na obradach.
Lista obecności stanowi integralną część niniejszego protokołu.
Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma wniósł o uzupełnienie porządku obrad,
poprzez:









wprowadzenie w punkcie 7. projektu uchwały nr 33/2018 w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2018 rok;
wprowadzenie w punkcie 9a. projektu uchwały nr 34/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej;
wprowadzenie w punkcie 9b. projektu uchwały nr 37/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej;
wprowadzenie w punkcie 9c. projektu uchwały nr 38/2018 zmieniającej uchwałę
w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiących własność
Miasta Przemyśla służebnością przesyłu;
wprowadzenie w punkcie 9d. projektu uchwały nr 39/2018 zmieniającej uchwałę
w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiących własność
Miasta Przemyśla służebnością przesyłu;

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 7. projektu
uchwały nr 33/2018: 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 9a. projektu
uchwały nr 34/2018: 17 radnych głosowało za, 1 głos wstrzymujący.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 9b. projektu
uchwały nr 37/2018: 16 radnych głosowało za, 1 głos wstrzymujący, 1 głos przeciw.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 9c. projektu
uchwały nr 38/2018: 19 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie punkcie 9d. projektu
uchwały nr 39/2018: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński wniósł o uzupełnienie porządku
obrad, poprzez:


wprowadzenie w punkcie 10a. projektu uchwały nr 36/2018 w sprawie zmian
w składzie osobowym komisji rady;
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Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 10a.
projektu uchwały nr 36/2018: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.


wprowadzenie w punkcie 10b. Planów pracy komisji Rady Miejskiej w Przemyślu
na 2018 rok oraz sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Przemyślu
za 2017 r.;

Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 10b. Planów
pracy komisji Rady Miejskiej w Przemyślu na 2018 rok oraz sprawozdań z działalności
komisji Rady Miejskiej w Przemyślu za 2017 r.: 20 radnych głosowało za, wszyscy
głosujący – jednomyślnie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński odczytał list od Marszałka
Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego, a następnie list gratulacyjny kierowany od Radnych
Rady Miejskiej w Przemyślu do obecnej na obradach Wicewojewody Województwa
Podkarpackiego Pani Lucyny Podhalicz, która podziękowała wszystkim radnym, Panu
Prezydentowi, pracownikom, dyrektorom oraz kierownikom instytucji za współpracę.
Ad. 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów,
Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 20 „Za Wiarem” Pan Andrzej
Bartnicki:
 Wniosek o podjęcie rozmowy z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Generalnym
firmy FIBRIS S.A. Panem Krystianem Golikiem, celem wypracowania
porozumienia w sprawie udostępnienia budynku, który niegdyś był klubem
osiedlowym, a obecnie jest własnością Zakładu Płyt Pilśniowych. Obecnie
budynek ten od wielu lat stoi pusty, a można byłoby go wykorzystać jako klub
osiedlowy dla młodzieży, miejsce zebrań Zarządu Osiedla z mieszkańcami
oraz lokum dla Rady Seniorów. Prośba o zaangażowanie się w tą sprawę jest
kierowana również do Radnych Rady Miejskiej z IV okręgu.
 Wniosek o zakup i montaż tabliczek informacyjnych z oznakowaniem
numeracji budynków, wskazujących na rozmieszczenie bloków na osiedlu.
Prawa strona osiedla jest uregulowana, natomiast problemy występują po
stronie lewej.
 W 2016 r. Zarząd Osiedla złożył wniosek do Budżetu Obywatelskiego
o wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej. Projekt dotyczył
wykonania dokumentacji kanalizacji deszczowej drogi wewnętrznej osiedla
„Za Wiarem”, która jest jedynym dojściem do garaży i ogródków
działkowych. Wstępne wyliczenie opiewa na bardzo dużą kwotę, jednak są to
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koszty odnoszące się do realizacji całej inwestycji. Wniosek o dokonanie
podziału projektu na etapy i rozpoczęcie etapowej realizacji.


Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 18 „Rycerskie” Pan Zygmunt Majgier:
 Odniósł się do przebiegu sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, która odbyła się
w dniu 19 lutego 2018 r., pytając dlaczego Przewodniczący Zarządów Osiedli
nie zostali dopuszczeni do głosu.

Ad. 3. Postanowienie Nr DPR-773-2/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
13 lutego 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego oraz złożenie ślubowania
przez nowo powołanego radnego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński odczytał treść ww. postanowienia,
następnie przystąpiono do zaprzysiężenia nowego radnego w osobie Pana Zdzisława Solki.
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – zapytał, czy nie istnieje konieczność, ze
względów formalno-prawnych, aby Pani Lucyna Podhalicz złożyła projekt uchwały,
dotyczący rezygnacji z mandatu radnego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński – odpowiedział, że wystarczająca
jest decyzja Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego.
Radca Prawny Pan Artur Bielec – poinformował, że prawidłowym jest zrzeczenie się mandatu
radnego wobec Komisarza Wyborczego, który postanowieniem stwierdza wygaśnięcie
mandatu. W przeciwnym wypadku to Rada Miejska odwołuje radnego.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie 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 bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP” – proj.
nr 22/2018.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński przekazał prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Robertowi Balowi.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.
Opinie komisji: Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie
zaopiniowany. Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 16 radnych głosowały za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
4

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą
Oleszyce – proj. nr 28/2018.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.
Opinie komisji: Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie
zaopiniowany. Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 17 radnych głosowały za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju
pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018-2020” – proj. nr 29/2018.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.
Opinie komisji: Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie
zaopiniowany.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 17 radnych głosowały za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – proj.
nr 23/2018, proj. nr 24/2018, proj. nr 25/2018, proj. nr 26/2018, proj. nr 32/2018 + proj.
nr 33/2018.
Projekty uzasadniła: Skarbnik Miasta Przemyśla Pani Maria Łańcucka.
Opinie komisji: Komisja Edukacji – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja
Kultury – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja Budżetu i Finansów – projekty
zostały pozytywnie zaopiniowane, z wyjątkiem proj. nr 33/2018 – opinia negatywna. Komisja
Gospodarki Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.
Dyskusja:
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – poddał w wątpliwość zasadność wydatkowania środków z budżetu miasta na ten
cel, zadając szereg pytań, związanych z realizacją projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki w odniesieniu do projektu
uchwały nr 33/2018 – odnosząc się do pytań Radnego Schabowskiego, wyjaśnił, że na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej Pan Prezydent bardzo szczegółowo określił zamiar
oraz cel zadania.
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kuźmiek w odniesieniu do projektu uchwały nr 33/2018
– wyraził zdziwienie dla słów Radnego Schabowskiego. Radny podkreślił priorytetowość tej
inwestycji.
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Radny Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – z uwagi na zbyt krótkie uzasadnienie do projektu uchwały, poprosił Pana
Prezydenta o przedstawienie całego zamysłu, dotyczącego realizacji projektu, aby rozwiać
wątpliwości radnych, którzy nie są członkami Komisji Gospodarki Miejskiej.
Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – wyraził swoje wątpliwości co do sposobu realizacji inwestycji, informując że
podczas procedowania projektu wstrzyma się od głosu.
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – „Nie jestem przeciwny temu projektowi, ale chciałbym mieć tyle szczegółów,
abym mógł się przekonać, że idziemy w dobrym kierunku i inwestycja za taką sumę jest tego
warta”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – poinformował, że inwestycja tego typu nie tylko podniesie atrakcyjność naszego
miasta, ale również stworzy możliwości dla młodzieży i kolejnych pokoleń.
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – „Na komisji zagłosowaliśmy przeciw projektowi, nie dlatego, że nie podoba
nam się pomysł basenów, tylko dlatego, że mieliśmy na ten temat bardzo lakoniczną
informację”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki w odniesieniu do projektu
uchwały nr 33/2018 – powiedział, że baseny w tym miejscu mają być dodatkiem do całego
kompleksu obiektów okołobasenowych o charakterze edukacyjnym, usługowym, czy
handlowym. Pan Przewodniczący poinformował, że zagłosuje za powyższym projektem.
Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – wyraził poparcie dla powyższego projektu uchwały, przyłączając się do prośby
Radnego Zaleszczyka, dotyczącej ponownego wyjaśnienia wszystkim radnym zamysłu,
związanego z realizacją inwestycji.
Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – uznała, że negatywna opinia Komisji Budżetu i Finansów wyraźnie wskazuje, że
miasta nie stać na tak dużą inwestycję.
Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – wyjaśnił koncepcję powstania inwestycji oraz istniejące możliwości pozyskania
funduszy zewnętrznych przy wsparciu partnera prywatnego. „Najistotniejsze jest, abyśmy
przeszli z etapu dyskusji, do etapu konkretnych działań”.
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kulawik w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – podziękował Panu Prezydentowi za wyjaśnienie.
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Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – po wysłuchaniu wyjaśnień, uznała, że radni powinni mieć więcej czasu na
zastanowienie się nad tak ważnym dla miasta tematem. Poinformowała, że inwestycja
lokowana jest na terenie zalewowym.
Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – poinformował, że nie ma nad czym dyskutować, ponieważ pozwolenie na
budowę zostało wydane.
Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej w odniesieniu do projektu uchwały
nr 33/2018 – poinformował, że lokowanie inwestycji na terenie zalewowym jest jak
najbardziej możliwe, wymaga jedynie odpowiednich technologii i zabezpieczeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwał: proj. nr 23/2018 – 19 radnych głosowało za, wszyscy
głosujący – jednomyślnie; proj. nr 24/2018 – 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie; proj. nr 25/2018 – 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie; proj. nr 26/2018 – 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie; proj. nr 32/2018 – 21 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie; proj. nr 33/2018 – 15 radnych głosowało za, 5 głosów wstrzymujących.
Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej 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 – proj. nr 27/2018.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.
Opinia komisji: Komisja Budżetu i Finansów – projekt został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Gospodarki Miejskiej – projekt został pozytywnie zaopiniowany. Komisja Rodziny,
Polityki Społecznej i Zdrowia – projekt został pozytywnie zaopiniowany.
Dyskusja:
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – wyraził poparcie dla powyższego projektu
uchwały, informując jednocześnie o złej kondycji finansowej spółki MZK, która z tego tytułu,
według Radnego, powinna otrzymać rekompensatę finansową.
Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – powiedział, że ta ulga nie spowoduje żadnych
negatywnych skutków dla spółki MZK, jednocześnie poruszył temat złej sytuacji finansowej
w spółce.
Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – zdecydowanie zaprzeczył
twierdzeniom, jakoby spółka MZK miała być w stanie upadłości. Pan Prezydent podkreślił, że
rozwiązanie problemu w spółce jest uzależnione także od opinii innych instytucji, jak
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również, że nie są prowadzone żadne rozmowy na temat podwyżki cen biletów za przejazdy
komunikacją miejską.
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – przytoczył przebieg wyjazdowego
posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej, która odbyła się w siedzibie MZK i w którym
uczestniczyli członkowie związków zawodowych, skarżący się na problemy spółki.
Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – krótko odniósł się do słów
Radnego Schabowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal – podkreślił zainteresowanie klubu
koalicyjnego spółkami miejskimi.
Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak – poprosiła o odniesienie się do twierdzeń,
wynikających z pisma kierowanego do radnych przez członków związków zawodowych,
działających przy MZK.
Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko – zaapelował, aby nie prowadzono dyskusji,
na temat, który nie jest związany z procedowanym projektem uchwały.
Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – wyjaśnił, że zgodnie
z prawem, w przypadku, gdy w podmiocie gospodarczym dojdzie do sytuacji, kiedy
skumulowana niepokryta strata finansowa przekroczy 50% kapitałów własnych, właściciel
jest zobowiązany podjąć uchwałę co do dalszego jego funkcjonowania, co ma się nijak do
upadłości.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 16 radnych głosowało za, 2 głosy wstrzymujące.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym – proj. nr 30/2018.
Projekt uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 20 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal przekazał prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Adamowi Łozińskiemu.
Ad. 9a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej – proj. nr 34/2018.
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oraz
Ad. 9b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej – proj. nr 37/2018.
Projekty uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.
Opinie komisji: Komisja Gospodarki Miejskiej – projekty zostały pozytywnie zaopiniowane.
Dyskusja:
Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski – wyraził zadowolenie z przedłożonych
projektów uchwał oraz nadzieje na to, że w obszarze pomocy społecznej, bądź medycznej,
kolejne budynki w tym miejscu otrzymają swoje „drugie życie”.
Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak – poprosiła o przedstawienie wszystkim radnym
pisma, które zostało wystosowane do Konserwatora Zabytków, w sprawie podziału terenu
szpitala przy ul. Słowackiego.
Radny Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Strzałkowski – wyraził poparcie dla przedłożonych
projektów uchwał.
Radny Rady Miejskiej Pan Dariusz Iwaneczko – odnosząc się do treści uzasadnienia, zapytał
w jaki sposób był badany fakt braku zainteresowania najmem powierzchni przez inne
podmioty i czy był ogłoszony przetarg?
Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder – wyjaśnił, że pośpiech,
związany z wywołaniem tego projektu, spowodowany jest wypowiedzeniem umowy najmu
przychodni, mieszczącej się przy ul. Focha, z dniem 31 marca br.
Radny Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Strzałkowski – wyjaśnił, że w tym przypadku, spółka
jest zobligowana przygotować wniosek do NFZ-tu, z określeniem, gdzie będzie się
znajdowała siedziba. W przeciwnym razie spółka nie będzie miała możliwości, aby
funkcjonować na przemyskim rynku.
Głosowanie nad podjęciem uchwał : proj. nr 34/2018: 16 radnych głosowało za, 3 głosy
wstrzymujące; proj. nr 37/2018: 15 radnych głosowało za, 2 głosy wstrzymujące.
Ad. 9c. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego obciążenia
nieruchomości stanowiących własność Miasta Przemyśla służebnością przesyłu – proj.
nr 38/2018.
oraz
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Ad. 9d. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego obciążenia
nieruchomości stanowiących własność Miasta Przemyśla służebnością przesyłu – proj.
nr 39/2018.
Projekty uzasadnił: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz Hayder.
Dyskusja: brak zgłoszeń.
Głosowanie nad podjęciem uchwał : proj. nr 38/2018: 18 radnych głosowało za, wszyscy
głosujący – jednomyślnie; proj. nr 39/2018: 18 radnych głosowało za, wszyscy głosujący
– jednomyślnie.
Ad. 10. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński poinformował
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.

radnych

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Robert Bal zgłosił kandydaturę Pana Radnego
Tomasza Kuźmieka, który wyraził zgodę.
Pani Radna Ewa Sawicka, zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Tomasza Schabowskiego,
który wyraził zgodę.
Pan Radny Bogusław Zaleszczyk zgłosił kandydaturę Pana Radnego Stanisława Surmy, który
wyraził zgodę.
Głosowanie nad podjęciem zgody, co do wytypowanego składu osobowego Komisji
Skrutacyjnej: 17 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński poinformował radnych
o możliwości zgłaszania kandydatów do objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Radny Wiesław Morawski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Bogusława Zaleszczyka,
który wyraził zgodę, informując, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński ogłosił 10-minutową przerwę.
Wznowienie obrad o godzinie 11:55.
Przystąpiono do rozdania wszystkim radnym kart do głosowania oraz do oddawania głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Tomasz Kuźmiek poinformował, że po
przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów, Komisja stwierdziła, że na 19 osób
głosujących, oddano 19 ważnych głosów, w głosowaniu nie brał udziału Pan Radny
Zaleszczyk. Za wyborem Pana Radnego Bogusława Zaleszczyka na stanowisko
Przewodniczącego Rady Miejskiej głosowano w następujący sposób: 15 głosów za, 4 głosy
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przeciw. Komisja stwierdziła, że Pan Bogusław Zaleszczyk został wybrany do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu.
Radny Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk podziękował za głosowanie oraz
zaproponował pokrótce swoje pomysły na wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Rady
Miejskiej.
Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski – pogratulował nowowybranemu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej, wyrażając jednocześnie ubolewanie nad wiążącą się
z tym rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Zapotocki – odnosząc się do słów Radnego
Schabowskiego, poinformował, że wszystkie Komisje są „w rękach” Rady Miejskiej
w Przemyślu.
Radny Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk – poinformował, że składa rezygnacje
z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, prosząc o przegłosowanie tej
rezygnacji.
Ad. 10a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rady – proj.
nr 36/2018.
Głosowanie nad odwołaniem Radnego Rady Miejskiej Pan Bogusława Zaleszczyka
z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej: 16 radnych głosowało za,
wszyscy głosujący jednomyślnie.
Sekretarz Miasta Przemyśla Pan Dariusz Łapa – zapytał, czy jest to rezygnacja jedynie
z przewodniczenia Komisji, czy również z członkostwa w niej?
Radny Rady Miejskiej Pan Bogusław Zaleszczyk – poinformował, że rezygnuje jedynie
z funkcji Przewodniczącego Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński poinformował radnych
o możliwości zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej.
Pan Radny Wiesław Morawski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Stanisława Surmy, który
wyraził zgodę.
Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej w osobie
Radnego Stanisława Surmy: 16 radnych głosowało za, 2 głosy wstrzymujące.
Pana Radny Zdzisław Solka zgłosił chęć uczestnictwa w następujących Komisjach Rady
Miejskiej:
1. Komisja Edukacji,
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2. Komisja Sportu i Turystyki,
3. Komisja Gospodarki Miejskiej,
4. Komisja Budżetu i Finansów.
Pan Wiceprzewodniczący Adam Łoziński zgłosił chęć uczestnictwa w Komisji Budżetu
i Finansów.
Głosowanie nad ww. zmianami w składach osobowych Komisji Rady: 18 radnych
głosowało za – wszyscy głosujący jednomyślnie.
Ad. 10b. Przyjęcie Planów pracy komisji Rady Miejskiej w Przemyślu na 2018 rok oraz
sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Przemyślu za 2017 r.
Głosowanie nad przyjęciem planów pracy komisji Rady Miejskiej w Przemyślu na 2018
rok oraz sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Przemyślu za 2017 r.:
14 radnych głosowało za, wszyscy głosujący – jednomyślnie.
Ad. 11. Wystąpienia radnych.


Radna Rady Miejskiej Pani Małgorzata Gazdowicz – poinformowała, że
w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, prowadzona jest
zbiórka na happening pn.: „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci
na witaminki dla młodzieży i dzieci”.



Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka – wyraziła swoje poparcie dla
inicjatywy, o której wspomniała Radna Gazdowicz.



Radny Rady Miejskiej Pan Daniel Dryniak – poinformował, że
w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, prowadzona jest
zbiórka na akcję pn.: „Przekaż piątaka dla przedszkolaka”.



Radny Rady Miejskiej Pan Ryszard Kulej – przypomniał o inicjatywnie powstałej
podczas posiedzenia Rady Miejskiej na sesji nadzwyczajnej, dotyczącej
utworzenia komisji/zespołu ds. sytuacji w przemyskiej służbie zdrowia.
Dodatkowo Radny zwrócił uwagę na rażący brak odmieniania nazwisk
przytaczanych w projektach uchwał, czy podczas oficjalnych uroczystości
w mieście.



Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski – poinformował, że efekty ostatniej
sesji nadzwyczajnej już nastąpiły, ponieważ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Pan Piotr Ciompa wraz ze swoim doradcą pojawił
się w Przychodni, mieszczącej się przy ul. Sportowej, spotykając się z lekarzami
oraz podejmując z nimi dialog, którego celem jest wypracowanie modelu zmian,
który miałby przynieść ulgę pacjentom.
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Ad. 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.



Radny Rady Miejskiej Pan Maciej Kamiński:
 Wniosek o bieżące oczyszczanie kładki pieszo-rowerowej z nadmiaru śniegu,
z powodu ciężaru, jak i utrudnień jakie to powoduje dla przechodniów. Prośba
o niezamykanie kładki, lecz jej odpowiednie przystosowanie do normalnego
użytkowania.
 Wniosek o rozważenie możliwości kontynuowania remontu chodnika,
mieszczącego się przy ul. Wróblewskiego. I część została kilka lat temu
wyremontowana, jednak pozostało jeszcze kilkadziesiąt metrów starej
nawierzchni.



Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Kuźmiek:
 Wniosek o udzielenie odpowiedzi – jakie są plany wobec
ul. Wołodyjowskiego? Czy rozważana jest kwestia utwardzenia tej drogi
i ułatwienia codziennego życia mieszkańcom tej ulicy?
 Wniosek o udzielenie informacji na temat stanu technicznego górnej kolei na
stoku narciarskim i ewentualnych planach jej modernizacji.
 Wniosek o zaktywizowanie odłowu, czy odstrzału dzików, które w biały dzień
stadami chodzą w okolicach stoku narciarskiego, kiedy właśnie teraz,
w okresie zimowym jest na nim największe obłożenie.



Radna Rady Miejskiej Pani Ewa Sawicka:
 Wniosek o doraźne, czasowe – do momentu rozpoczęcia generalnego remontu
– zasypanie dziur na parkingu na Rybim Placu.
 Wniosek o udzielenie informacji – jakie na sali obrad, tut. Urzędu Miejskiego,
istnieje zabezpieczenie przeciwpożarowe?



Radny Rady Miejskiej Pan Stanisław Surma:
 Wniosek o lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych, mieszczącego się przy
ul. 22-go Stycznia – za mostem kolejowym, w pobliżu placu zabaw.
Propozycja naniesienia/ wymalowania przed przejściem w poprzek jezdni
grubych pasów (tzw. pasy wibracyjne), z uwagi na brak możliwości
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zamontowania w tym miejscu progu zwalniającego, celem poprawy
bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa dzieci, korzystających z placu
zabaw.


Radny Rady Miejskiej Pan Wiesław Morawski:
 Wniosek o udzielenie informacji, czy istnieje możliwość wyświetlania raportu
smogowego na wyświetlaczu ledowym, mieszczącym się na budynku
tut. Urzędu Miejskiego?



Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Stojak:
 Wniosek o przedstawienie wszystkim radnym pisma, które zostało
wystosowane do Konserwatora Zabytków, w sprawie podziału terenu szpitala
przy ul. Słowackiego.



Radny Rady Miejskiej Pan Tomasz Schabowski:
 Wniosek o rozważenie i przeanalizowanie możliwości przeniesienia punktów,
dotyczących wystąpień, interpelacji, wniosków i zapytań radnych na początek
porządku obrad każdej sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Łoziński pouczył wszystkich radnych
w zakresie obowiązkowego ich uczestnictwa na całych obradach Rady Miejskiej.
Ad. 13. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam
Łoziński zamknął LII sesję Rady Miejskiej w Przemyślu.
Zakończenie obrad o godzinie: 12:42.
Zapis przebiegu sesji w formie zapisu cyfrowego przechowuje się w Kancelarii Rady
Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli.
Protokołowała:
Alicja Kołcz
Kancelaria Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogusław Zaleszczyk
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