ORI-BORM.0012 - 3.16.2019
Protokół Nr 16/2019
Z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska
odbytego w dniu 26 listopada 2019 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji, jak załączona lista obecności, Pan Leszek
Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta
Przeworska, Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska, Pan Witold Adrian Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska, Pani Anna Buczek inspektor
Referatu Ochrony środowiska Urzędu Miasta Przeworska.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska Pan Wacław
Krupa powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Poinformował, że tematem
komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Przeworska,
Oświadczył, że na posiedzeniu komisja obecnych jest obecnie trzech radnych w związku
z tym komisja nie posiada kworum oraz możliwości do wydawania opinii i podejmowania
uchwał. Oznajmił, że wobec powyższego projekty uchwał przedstawione na najbliższą sesję
będą przyjmowane do wiadomości. Poprosił Kierownika Pana Witolda Adriana
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Przeworska.
Pan Witold Adrian powiedział, że w dniu 19 lipca 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej
uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przypomniał, że
w tym temacie Rada Miasta Przeworska przyjmowała już uchwały, między innymi we
wrześniu 2019 r. W związku z koniecznością zamknięcia systemu odbioru śmieci oraz jego
uszczelnienia, zachodzi konieczność wprowadzenia pewnych zmian w regulaminie. Dodał, że
dotyczą one: wprowadzenia dodatkowych wielkości pojemników i worków, jakie będą
przekazywane dla mieszkańców tj. 30 i 60 litrów. Oznajmił, że zrezygnowano
z przekazywania worków na odpady budowlane z remontów, zrezygnowano z odbioru
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon w ramach objazdowego punktu
zbierania odpadów komunalnych. Zaznaczył, że odpady te można samodzielnie odstawiać do
PSZOK. Ponadto, zrezygnowano z obowiązku utrzymywania przez gminę w odpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na nieruchomościach zamieszkałych, co jest
obowiązkiem właścicieli, wynikającym wprost z ustawy.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał członków komisji czy mają jakieś
pytania w spawie projektu uchwały. Wobec braku pytań oznajmił, że komisja przyjmuje
projekt uchwały do wiadomości.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Pan Witold Adrian powiedział, że projekt tej uchwały jest kontynuacją wcześniej
podjętej uchwały i wynika wprost z regulaminu. Oznajmił, że zmiany w nim umieszczone
objęły rezygnację z nieodpłatnego wyposażania nieruchomości zamieszkałych w pojemniki
lub worki służące do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, zrezygnowano
z nieodpłatnego wyposażania nieruchomości niezamieszkałych w worki służące do zbierania
niesegregowanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, z powodu wydawania
bardzo dużej ilości worków (ok. 200.000 sztuk). Dodał, że zrezygnowano z obowiązku
utrzymywania przez gminę w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników
na nieruchomościach zamieszkałych, wprowadzono ograniczenie w wydawaniu worków
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właścicielom nieruchomości zamieszkałych na odpady selektywnie zebrane poprzez wydanie
tzw. „Pakietów startowych” zawierający worki na selektywne odpady dla czterech frakcji
odpadów w czterech kolorach. Dodał, że nowością od 01.01.2020 jest odbieranie
w jednym worku czy z jednego kosza lub kontenera plastiku i metalu. Powiedział dalej, że
zrezygnowano z wyposażania aptek w pojemniki do zbierania przeterminowanych leków.
Oznajmił, że wszystkie apteki zostały już wyposażone w tego rodzaju pojemniki. Wyjaśnił, że
wszystkim nieruchomościom jednorodzinnym będą rozdawane tzw. „Pakiety startowe” a nim
znajdować się będą worek w kolorze niebieskim z napisem „papier” – 1 sztuka, worki
w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” w ilości 5 sztuk, worki w kolorze
zielonym z napisem „szkło” w ilości 1 sztuka oraz 4 worki w kolorze brązowym z napisem
BIO. Po oddaniu worków, ich uzupełnianie odbywać się będzie w systemie „worek” za
„worek.” W przypadku przekroczenia ilości worków oddanych, będzie istniała możliwość ich
zakupu przez mieszkańców. Poinformował następnie, że zrezygnowano z nieopłatnego
wydawania worków na odpady budowlane. Oznajmił, że wszystkie apteki zostały już
wyposażone w tego rodzaju pojemniki.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał członków komisji czy mają jakieś
pytania w spawie projektu uchwały. Udzielił głosu radnemu Panu Kamilowi Płoskoniowi.
Pan Kamil Płoskoń zapytał gdzie będzie można kupić zapasowe worki i w jakiej są
cenie.
Pan Witold Adrian odpowiedział, że przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady ma
zapewnić Biuro Obsługi Klienta. Poinformował, że obecnie jest ono w budynku PGK przy
ul. Mickiewicza 8 oraz przy ul. Głębokiej. Dodał, że worek kosztuje 60 groszy za sztukę
w kolorach w odpowiedniej frakcji.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał członków komisji czy mają jakieś
pytania w spawie projektu uchwały. Wobec braku pytań oznajmił, że komisja przyjmuje
projekt uchwały do wiadomości.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan Witold Adrian powiedział, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach, Rada Gminy przyjmuje akt prawa miejscowego, mówiący m.in. o częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W treści uchwały
proponuje się wprowadzenie dwumiesięcznych terminów poboru opłaty: do 15 lutego za
styczeń z dołu i luty z góry, do 15 kwietnia za marzec z dołu i kwiecień z góry, do 15 czerwca
za maj z dołu i czerwiec z góry, do 15 sierpnia za lipiec z dołu i sierpień z góry,
do 15 października za wrzesień z dołu i październik z góry oraz do 15 grudnia za listopad
z dołu i grudzień z góry. Dodał, że dopuszcza się dokonywanie opłat z góry za kilka miesięcy
oraz za cały rok.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał członków komisji czy mają jakieś
pytania w spawie projektu uchwały. Udzielił głosu radnemu Panu Kamilowi Płoskoniowi.
Pan Kamil Płoskoń zadał pytanie dotyczące poprzedniego projektu uchwały i zapytał
czy do ceny worka będzie jakaś dotacja z miasta do firmy odbierającej odpady.
Pan Burmistrz odpowiedział, że w specyfikacji przetargowej będzie określone, że
przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady ma zabezpieczyć dla mieszkańców worki
w „pakiecie startowym” i wymieniać je pełny za pusty oraz dodatkowo sprzedawać worki za
cenę uzgodniona z Burmistrzem. Dodał, że to jest dochód firmy, a urząd miasta nie może
handlować workami.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał członków komisji czy mają jakieś
pytania w spawie projektu uchwały. Wobec braku pytań oznajmił, że komisja przyjmuje
projekt uchwały do wiadomości.
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Pan Burmistrz poinformował, że jutro prowadzi jeszcze rozmowy z Wójtem Gminy
Leżajsk w sprawie renegocjacji porozumienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu miasta Przeworska w instalacji komunalnej w Giedlarowej,
wchodzącej w skład zakładu komunalnego „Stare Miasto – Park” Spółka z o. o., Wierzawice
i być może na sesji będzie wprowadzona kolejna uchwała w sprawie zawarcia porozumienia
w ww. sprawie.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr LVII/490/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 11 października 2018 w sprawie
Statutu miasta Przeworska.
Pan Burmistrz powiedział, że w związku z wygaśnięciem działalności Gimnazjum
Nr 1 w Przeworsku oraz utworzeniem Dziennego Domu Seniora, jako nowej jednostki
organizacyjnej Miasta Przeworska, zawnioskował o zmianę załącznika nr 2 do Statutu miasta
Przeworska, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Przeworska i spółek
miejskich poprzez wykreślenie z jego zapisów Gimnazjum Nr 1 oraz umieszczenie w wykazie
Dziennego Domu „ Senior +.”
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał członków komisji czy mają jakieś
pytania w spawie projektu uchwały. Wobec braku pytań oznajmił, że komisja przyjmuje
projekt uchwały do wiadomości.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie w sprawie
zmian w budżecie miasta na rok 2019.
Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta powiedziała, że w związku z analizą budżetu
miasta Przeworska oraz dostosowaniem i urealnieniem wpływów do budżetu proponuje się
zmiany w wyniku, których zostaną zwiększone dochody i wydatki budżetu Gminy. Po stronie
dochodowej proponuje się zmianę o kwotę 465.050 zł. W dziale 700 „Gospodarka
mieszkaniowa”, zwiększa się dochody o kwotę 18.677,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem” proponuje się ich zwiększenie o kwotę 260.413,00 zł.
W dziale tym mieszczą się wpływy z podatku od środków transportowych; zwiększenie
o kwotę 67.000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększenie o kwotę 13.000 zł, wpływy z
opłaty targowej, zwiększenie o kwotę 70.000 zł. W dziale 758 zwiększa się dochody
budżetowe o kwotę 4.198,00 zł, w tym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nieuwzględnionych w części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli
stażystów w wysokości 1.198 zł. Dodała , że na ten cel z budżetu miasta wydatkowano kwotę
8.000 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaproponowała zwiększenie wydatków o kwotę
20.220 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku w wysokości 220 zł,
w związku z otrzymaną darowizną. 20.000 zł dla Przedszkoli Niepublicznych działających na
terenie Miasta Przeworska z tytułu wpływu dotacji innych samorządów za dzieci
uczęszczające do przeworskich przedszkoli. W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona
środowiska” zaproponowała zwiększenie środków o kwotę 161.542 zł z tytułu zwrotu
środków za 2018 na zadaniu UE na zadaniu „Odnawialne źródła energii w Mieście
Przeworsku i Gminie Błażowa.” Powiedziała, że po stronie wydatków należy dokonać zmian
w kwocie 465.050,00 zł. W dziale 600 należy dokonać zmniejszenia z tytułu niższego
wykonania planu o kwotę 79.113,56 zł. W dziale turystyka zmniejszyć wydatki o kwotę 2.184
zł. W dziale 700 zwiększyć wydatki o kwotę 14.966,56 zł oraz zmniejszyć wydatki na zakup
usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4.550 zł. Następnie
zaproponowała zwiększenie wydatków o kwotę 19.516,56 zł na przekazanie dotacji celowej;
udzielenie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.
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,,Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznego systemu monitoringu, dozoru alarmowania
budynku administracyjnego przy ulicy Jagiellońskiej 10.” W dziale 710 należy zmniejszyć
wydatki o kwotę 27.061 zł. W dziale 750 „Administracja Publiczna” zmniejszyć się wydatki
o kwotę 58.814 zł. W dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
zaproponowała zmniejszenie wydatków o kwotę 10.645 zł. W dziale 757 „Obsługa długu
publicznego” natomiast należy zmniejszyć wydatki związane z obsługą kredytów o kwotę
100.000 zł. Natomiast w dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się zwiększenie
wydatków o kwotę 1.141.961,00 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się
zwiększenie wydatków o kwotę 9.796 zł. W dziale 855 „Rodzina” zaproponowała
zmniejszenie wydatków o kwotę 4.600 zł. W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona
środowiska” zmniejszenie wydatków o kwotę 418.206 zł. W dziale 921 „Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego” zmniejszenie wydatków o kwotę 1.050 zł w związku
przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji o nazwie ,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej
Przeworsk Wąskotorowy – Dynów ” z roku 2019 na rok 2020.
Na posiedzenie komisji przybył radny Pan Maciej Szewczyk
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa poinformował, ze na posiedzenie przybył
radny Pan Maciej Szewczyk i komisja posiada wymagane kworum do opiniowania projektów
uchwał. Zapytał członków komisji czy mają jakieś pytania do przedstawionego projektu
uchwały. Wobec braku pytań poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
Projekt został zaopiniowany pozytywnie , wynikiem głosów : za- 4, przeciw - 0, wstrzymało
się – 0 .
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że
w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania przez Powiat Przeworski pn.:
,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” na lata 2020-2022,
wnioskuje o uchylenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Przeworskiemu na realizację powyższego zadania.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na
realizację zadania publicznego zaopiniowała wynikiem głosów: za - 4, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok
budżetowy 2019.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że
projekt uchwały dotyczy upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązania wykraczającego poza granicę ustaloną w budżecie miasta na rok budżetowy
2019. Oznajmił, że w treści uchwały określa się wysokość wkładu własnego Gminy Miejskiej
Gminy Przeworsk przeznaczanego na inwestycję realizowaną przez Powiat Przeworski pn.
,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów. ” W roku 2020
w wysokości 22.050 zł, w roku 2021 w wysokości 74.682 zł, w roku 2022 w wysokości
74.000 zł. Dodał, że równocześnie wnioskuje się o uchylenie Uchwały Nr II,/10/2018 Rady
Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2018 r. w tej samej sprawie.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
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projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 zaopiniowała wynikiem głosów:
za - 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zawarcia
przez Gminę Miejską Przeworsk wspólnie z Powiatem Przeworskim, Gminą Przeworsk,
Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Jawornik Polski, Gminą Dynów, Miastem Dynów
i Gminą Hyżne umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego zadania o nazwie
,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy -Dynów” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że
projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgodny na zawarcie umowy partnerstwa Gminy Miejskiej
Przeworsk z Powiatem Przeworskim oraz Gminami Powiatu Przeworskiego oraz leżącymi na
trasie przebiegu kolei wąskotorowej na realizację wspólnego zadania o nazwie ,,Rewitalizacja
Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” oraz wsparcie finansowe zadania
kwotami wynikającymi z wcześniej podjętych uchwał. Dodał, że koszt całego zadania to ok.
20.000.000 zł.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Miejską Przeworsk wspólnie z Powiatem
Przeworskim, Gminą Przeworsk, Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Jawornik Polski,
Gminą Dynów, Miastem Dynów i Gminą Hyżne umowy partnerstwa dotyczącej realizacji
wspólnego zadania o nazwie ,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaopiniowała wynikiem głosów: za - 4, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-PrzeworskGrabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika
wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych w m. Przeworsk.”
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że w październiku 2019 r. została
podjęta uchwała w przedmiotowej sprawie, jednak ze względu na konieczność
doprecyzowania celu przeznaczenia dotacji tj. na dokumentację projektową dla tego zadania,
proponuje się uchylenie uchwały z października i podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej
sprawie w nowym brzemieniu.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km
150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk” zaopiniowała
wynikiem głosów: za - 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
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Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok
budżetowy 2019.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że analogicznie do uchwały
wcześniejszej, podjęta w październiku 2019 r. uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
wykraczającego poza rok budżetowy 2019, dotyczy również zadania związanego przebudową
drogi wojewódzkiej tj. ulicą Węgierską. Dodał, że proponuje się uchylić uchwałę
październikową i przyjąć uchwałę w nowym brzmieniu, z uwzględnieniem, że dotyczy to
dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Węgierskiej na DW nr 835
w Przeworsku.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 zaopiniowała wynikiem głosów:
za - 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania pn. „Dostawa, montaż
i uruchomienie elektronicznego systemu monitoringu, dozoru alarmowania budynku
administracyjnego przy ulicy Jagiellońskiej 10”.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że projekt uchwały dotyczy
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania polegającego
na montażu i uruchomieniu elektronicznego systemu monitoringu w budynku będącym
własnością Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ulicy Jagiellońskiej 10, w którym
znajduje się między innymi siedziba Urzędu Miasta Przeworska, w wysokości 19.516,56 zł.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na
realizację zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznego systemu
monitoringu, dozoru alarmowania budynku administracyjnego przy ulicy Jagiellońskiej 10”
zaopiniowała wynikiem głosów: za - 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych gminnych na terenie miasta
Przeworska.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że 25 października br. została
wprowadzona w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która wprowadziła nowe
stawki opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń i obiektów w pasie
drogowym. Zaproponował podjęcie nowej uchwały ze stawkami zwaloryzowanymi, które
w naszej gminie nie były zmieniane od 2004 roku. Dodał, że opłaty nie były zmieniane przez
15 lat.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych
gminnych na terenie miasta Przeworska zaopiniowała wynikiem głosów:
za - 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie.
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Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2020.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy jest zobligowana
do przyjęcia Programu, który będzie obowiązywał w roku 2020. Dodał, że program stanowi
załącznik do ww. uchwały. Oznajmił, że stanowi on kontynuację dotychczasowych działań
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszym mieście.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2020 zaopiniowała wynikiem głosów:
za - 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2020”.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy jest zobligowana do
przyjęcia na rok 2020 nowego programu. Zaznaczył, że przygotowany program jest
kontynuacją dotychczas obowiązującego w naszej gminie.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej
Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020” zaopiniowała wynikiem głosów:
za - 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie.
Na zakończenie przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji szkoły.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że projekt uchwały dotyczy
ustalenia dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku dodatkowej lokalizacji do prowadzenia
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ulicy Misiągiewicza
10; w budynku po wygaszonym Gimnazjum nr 1 w Przeworsku.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu uchwały. Komisja
projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona
Kołłątaja w Przeworsku poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji szkoły zaopiniowała
wynikiem głosów: za - 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący komisji zapytał czy radni maja jeszcze jakieś pytania. Wobec braku
pytań zakończył posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała Bogumiła Ptaszyńska …………………….
Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Przeworska
Wacław Krupa
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