ORI-BORM.0012 - 3.17.2019
Protokół Nr 17/2019
Z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska
odbytego w dniu 17 grudnia 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, Pani Anna Darecka Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, 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 komisja posiada kworum oraz możliwość do wydawania opinii
i podejmowania uchwał. Poprosił Panią Annę Darecką Dyrektora MOPS o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „PROJEKT AKTYWNI
aktywna integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja
społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Pani Anna Darecka, powiedziała, że połączy omawianie projektów uchwał w sprawie
zatwierdzenia realizacji projektu „PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób
na obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie
zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja
społeczna osób na obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. Poinformowała, że PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób na
obszarze rewitalizacji” realizowany będzie w latach 2021-2022 przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Przeworsku. Dodał, że działania inwestycyjne są realizowane
w ramach rewitalizacji projektu Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF JarosławPrzeworsk. Oznajmił, że aby projekt mógł być realizowany konieczne jest zatwierdzenie jego
przez Radę Miasta Przeworska. Wyjaśniła, że konieczność jego realizacji wynika z zapisów
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Zgodnie z ww. Programem oraz wytycznymi Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego,
działania inwestycyjne realizowane w ramach rewitalizacji (projekt Holistyczna rewitalizacja
na terenie MOF Jarosław-Przeworsk), muszą być realizowane razem z działaniami
„miękkimi” mającymi na celu wspieranie i integrację mieszkańców. Oznajmiła, że projekt
może być realizowany po zakończeniu działań inwestycyjnych, tj. od roku 2021, jednak
z uwagi na wyczerpanie środków finansowych w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
działania związane z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów ze środków Unii
Europejskiej podejmowane są odpowiednio wcześnie. Poinformowała, że celem projektu jest
poprawa potencjału społecznego i zawodowego, wzrost szans na zatrudnienie oraz poprawa
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jakości życia 20 osób z terenu miasta Przeworska, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
rewitalizacji. Przewidziano treningi kompetencji życiowych i społecznych, indywidualne
poradnictwo specjalistyczne – spotkania z psychologiem, coachem i prawnikiem, warsztaty
poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy oraz indywidualne szkolenia specjalistyczne i staże
zawodowe. Dodała, że dodatkowo przewidziano spotkanie pod wiatą na Pastewniku oraz
ukulturalnienie poprzez wyjście do kina czy wycieczkę dla uczestników. Poinformowała, że
całkowita wartość projektu wynosi 454.850,00 zł, w tym kwota dofinansowania 432.107,50
zł. W celu realizacji projektu Gmina Miejska Przeworsk wniesie wkład własny w formie
pieniężnej w kwocie 22.742,50 zł, w tym w roku 2021 w kwocie 2.896,25 zł i w roku 2022
w kwocie 19.756,25 zł. Oznajmiła że projekty ww. projektów uchwał są niezbędne do
podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „PROJEKT AKTYWNI aktywna
integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Następnie
poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do
projektu pt.: „PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób na obszarze
rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Komisja ww. projekt
uchwały zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził,
że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl
dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy
Miejskiej Przeworsk.
Pan Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że wzorem lat ubiegłych, tak i w tym
roku proponuje zawarcie umowy z Gminą Miejską Przemyśl na realizację działań w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl
dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
z Gminy Miejskiej Przeworsk zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl
dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk
w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.
Pan Burmistrz powiedział, że jak co roku Gmina Miejska Przeworska podpisuje projekt
porozumienia, a następnie umowę z Miejskim Ośrodkiem Zapobiegania Uzależnieniom
w Przemyślu, na opiekę nad osobami nietrzeźwymi z naszego miasta; na zadanie, które jest
obowiązkiem naszej gminy.
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Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl
dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk
w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu zaopiniowała wynikiem
głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Przeworsk osobom zmarłym oraz
pochówku dzieci martwo urodzonych.
Pani Anna Darecka poinformowała, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy
o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
sprawienie pogrzebu. Wyjaśniła, że jak stanowi art. 44 tej ustawy, sprawienie pogrzebu
odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie wyznaniem zmarłego. Oznajmiła, że
zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w przypadku, gdy najbliższa
rodzina lub inne podmioty uprawnione nie skorzystają z prawa pochowania osoby zmarłej,
jak również zwłoki osoby zmarłej nie zostaną przekazane uczelni lub federacji podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązek sprawienia pogrzebu spoczywa na gminie
właściwej ze względu na miejsce zgonu. Powiedziała dalej, że w myśl rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami
ludzkimi za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu
na czas trwania ciąży. Wyraziła zdanie, że w związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie
uchwały regulującej zasady sprawienia przez gminę Miejską Przeworsk pogrzebu osobom
zmarłym i pochówku dzieci martwo urodzonych. Poinformowała, że MOPS w Przeworsku
bardzo sporadycznie dokonywał pochówku, ostatnio w 2016 roku. Dodała, że MOPS
w ramach pomocy socjalnej świadczy usługę pomocy w pochówku osób objętych pomocą
społecznych za środki wypłacane z ZUS- u lub KRUS-u. Powiedziała, że projekt uchwały
dotyczy także pochówku dzieci martwo urodzonych. Wyjaśniła, że do tej pory i na pewno
nadal tak będzie SP ZOZ Przeworsk przekazuje płody nienarodzonych dzieci do
specjalistycznej placówki medycznej w Rzeszowie do badania i z stamtąd są chowane.
Omówiła też jakie czynności są wykonywane w związku z pochówkiem tj.: zakup trumny,
wiązanki kwiatów, odzieży, obuwia, przygotowanie zwłok do pochówku, przewóz zwłok,
przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym, usługa cmentarna, oznaczenie
grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z jego imieniem i nazwiskiem oraz datą zgonu
lub odpowiednio „NN”.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Udzielił głosu radnemu Panu Maciejowi Szewczykowi.
Pan Maciej Szewczyk zapytał jak zostaje wybrana firma pogrzebowa.
Pani Anna Darecka odpowiedziała, że MOPS współpracuje w tym temacie za Zakładem
Pogrzebowym Pana Kucaba, który jest jednocześnie zarządcą cmentarzy komunalnych.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja
projekt uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Przeworsk osobom
zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do pkt 10 porządku obrad w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan Burmistrz oznajmił, że ten punkt będzie wycofany z porządku obrad.
Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie
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upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających
poza rok budżetowy 2019 w celu podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym
w postępowaniu przetargowym na: „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w celu podpisania umowy na odbiór śmieci z terenu naszej
gminy oraz dokonywanie płatności na ich składowisku. Podkreślił, że prognozowana cena
ww. opłaty, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, znacznie wzrosła bo do
6.000.000 zł, dlatego też zaszła konieczność zaciągnięcia wskazanego zobowiązania. Dodał
następnie, że zobowiązanie powyższe zostanie ujęte w przyszłorocznym budżecie Gminy
Miejskiej Przeworsk. Nadmienił, że umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku, a budżet
uchwalany będzie na początku stycznia roku 2020, dlatego niezbędna jest zgoda Rady Miasta
Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
2019.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Udzielił głosu radnemu Panu Maciejowi Szewczykowi.
Pan Maciej Szewczyk zapytał ile wzrośnie opłata za wywóz śmieci.
Pan Burmistrz powiedział, że szczegóły będą podawane przy omawianiu projektu
uchwały dotyczącego opłat za odpady.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 w celu podpisania umowy
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na: „Odbiór i transport
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów
komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej
Przeworsk zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2020.
Pani Anna Darecka powiedziała, że prace społecznie – użyteczne są skierowane do
podopiecznych MOPS-u, którzy sia zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako
osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Oznajmiła, że jednostki organizacyjne Gminy
Miejskiej Przeworsk zgłosiły zapotrzebowanie na cały rok na 25 osób, w tym na tzw.
strażników miejskich 6 osób, 16 osób na robotnika gospodarczego, 3 osoby na gońca.
Powiedziała dalej, że na dzień dzisiejszy płaca za jedną godzinę prac społecznie –
użytecznych wynosi 8,50 zł, z czego PUP refunduje 5,10 zł. Przypomniała, że w 2019 roku na
pracach społecznie – użytecznych były 22 osoby pomimo zapotrzebowania na 27 osób.
Stwierdziła, że największe problemy są ze znalezieniem osób do pracy na stanowisku
strażnika miejskiego. Wyjaśniła, że strażnicy miejscy pracują od kwietnia do czerwca i od
września do listopada i wtedy te osoby nie mogą korzystać ze staży w pozostałych
miesiącach, które są lepiej płatne niż te prace. Oznajmiła, że w 2019 roku jedna osoba sama
zrezygnowała, a druga przedłożyła zaświadczenie lekarskie, że nie może pracować
w różanych warunkach m.in. na słońcu. Wyraziła zdanie, że na strażników miejskich potrzeba
ludzi młodych, energicznych i odpowiedzialnych i takich osób brakuje. Stwierdziła, że mogą
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być problemy w obsadzeniu po dwa stanowiska dla każdej szkoły. Wyjaśniła, że do innych
prac jak np. pracownik gospodarczy czy goniec można łączyć godziny pracy i nie przez 4 dni
po 2 godziny tylko jeden dzień 8, jak jest potrzeba wykonania jakiejś pracy w tym dniu.
A w przypadku strażników miejskich prace te są codziennie w czasie roku szkolnego, przez
kilka godzin na dzień, wiec brakuje chętnych. Uprzedziła, że prace te mogą nie być
wykonanie, bo nie jest to dobra forma zatrudnienia dla podopiecznych MOPS-u.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja projekt
uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2020 zaopiniowała wynikiem głosów:
za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska powiedziała, że po analizie budżetu
Miasta Przeworska proponuje wprowadzenie do niego zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków. Po stronie dochodów, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,
zaproponowała zwiększenie dochodów o 45.000 zł, w dziale 750 Administracja Publiczna
proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 21.000 zł, w dziale 756 Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem zaproponowała zwiększenie dochodów o kwotę
265.000 zł. W dziale 758 Różne rozliczenia zaproponowała zwiększenie dochodów o kwotę
139.695 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie natomiast o kwotę 79.322 oraz w dziale 855
Rodzina o kwotę 11.000 zł. Natomiast w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, przewiduje się zwiększenie dochodów o kwotę 10.847,24 zł. Następnie po
stronie wydatków budżetowych zaproponowała dokonanie następujących zmian: w dziale 010
Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o kwotę 400 zł, w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa zmniejszenie wydatków o kwotę 31.945 zł, w dziale 710 działalność usługowa
zmniejszenie wydatków o kwotę 33.157 zł, w dziale 750 Administracja publiczna
zaproponowała zmniejszenie wydatków o kwotę 157.782 zł, a w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie wydatków o kwotę 24.978 zł. W dziale
757 Obsługa długu publicznego zaproponowała zwiększenie wydatków o kwotę 40.805 zł.
Natomiast w dziale 801 Oświata i wychowanie zaproponowała zwiększenie wydatków
o kwotę 601.634,24 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zaproponowała zwiększenie wydatków o kwotę 147.009 zł. W dziale 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego zaproponowała zwiększenie wydatków o kwotę 47.878 zł,
a w dziele 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000 zł. Oznajmiła, że
zwiększa się dochody oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 571.864, 24 zł
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Udzielił głosu radnemu Panu Maciejowi Szewczykowi.
Pan Maciej Szewczyk zapytał dlaczego zwiększa się dochody w dziale 756, rozdziale
75616, paragrafie 0430 wpływy z opłaty targowej.
Pani Dorota Jarosz odpowiedziała, że wzrosły wpływy.
Pan Maciej Szewczyk zapytał ile miasto wydaje na obsługę długu publicznego.
Pan Burmistrz odpowiedział, że ok 680.000 – 700.000 zł.
Pani Dorota Jarosz dodała, że w planie budżetowym jest 600.000 zł i 58.000 zł
poręczenie oraz obsługa leasingu.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 zaopiniowała wynikiem
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głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/44/2018 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
Pan Witold Adrian stwierdził, że projekt uchwały nie powinien być zaskoczeniem bo
w całej Polsce podwyższane są stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyjaśnił następnie ich przyczyny, mówiąc iż wynikają one ze zmian wprowadzonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
a w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Podkreślił, że rozporządzenie
spowodowało istotny wzrost opłat tzw. marszałkowskich za składowanie odpadów
komunalnych, które muszą ponieść instalacje komunalne. Dodał, że jest to para podatek
ściągany do budżetu państwa, rosnący w ostatnim czasie w zatrważający sposób. Oznajmił, że
Rozporządzenie podniosło opłatę za składowanie odpadów komunalnych niemal
sześciokrotnie. Warto przypomnieć, że w 2007 roku stawka ta wynosiła 16 zł za tonę.
Tymczasem w 2018 roku koszt ten wyniósł 140,00zł, w 2019 roku 170,00 zł,
w 2020 roku 270,00 zł za tonę. Przypomniał, że Gmina Miejska Przeworsk od 2017 roku
zawarła porozumienie z Gminą Leżajsk w sprawie korzystania i możliwości przetwarzania
śmieci w instalacji w Giedlarowej, której właścicielem jest Gmina Leżajsk. Podkreślił, że
Burmistrz Miasta Przeworska w 2017 roku wynegocjował bardzo korzystne warunki płatności
za odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych. Dodał, że są one na poziomie cen
obowiązujących w Gminie Leżajsk. Zaznaczył, że ze względu na wzrost cen: usług, paliw,
energii elektrycznej, płacy minimalnej, podatków nastąpił wzrost ceny opłaty za tonę śmieci
zmieszanych do kwoty 550 zł. Dodał, że nie jest to cena wygórowana. Oznajmił, że ceny tony
śmieci w pobliskich instalacjach wynoszą około 700 - 800 zł. Podkreślił, że te dwie opłaty:
opłata marszałkowska oraz opłata z tytułu składowania odpadów jest głównym powodem
wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadami. Zasadniczy wpływ na koszty związane
z funkcjonowaniem systemu ma ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych
z terenu miasta. Analiza wskazuje, że ilość odebranych odpadów niesegregowanych
i selektywnych zebranych sukcesywnie zwiększa się w stosunku do lat poprzednich.
Wzrastają także koszty zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych np. średni koszt
zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych dotychczas wynosił około 600 zł za tonę,
w 2020 roku będzie to 1600 zł, koszt zagospodarowania opon wynosił 300 zł za tonę, w 2020
roku będzie to 700 zł. Pomimo wzrostu cen, coraz trudniej jest zagospodarować te i inne
odpady, którymi nie są zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem. Wzrost
opłaty dotyczył będzie również innych odpadów: plastiku, metali. Przypomniał , że niedawno
przedsiębiorstwa płaciły za skup odpadów, aktualnie podmioty przywożące śmieci
zobowiązane są do uiszczenia opłaty za ich segregacje oraz recycling. Podkreślił, że
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku ma spore problemy z utylizacją
odpadów biodegradowalnych. Na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów
komunalnych wpływ ma wiele innych czynników, niezależnych od właścicieli instalacji
komunalnych. Do podwyżek na składowiskach przyczyniły się rządowe obostrzenia
wprowadzone po pożarach wysypisk i magazynów składujących odpady. Przedsiębiorstwa
zmuszone zostały do poniesienia wysokich kosztów związanych z zainstalowaniem wielu
nowych zabezpieczeń, systemów przeciwpożarowych i systemów monitoringu. Dodał, że
koszty te wpływają na kalkulacje ceny składowania tony odpadów. Oznajmił, że na wzrost
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem, odbiorem
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i transportem odpadów komunalnych mają wpływ znaczące wzrosty płac, wynagrodzenia
minimalnego (płaca minimalna w 2020 roku to kwota 2600 zł), wzrostu cen paliw i energii.
Powiedział, że szacuje się w tym roku odbiór śmieci w ilości około 4800 ton odpadów
niesegregowanych i 1042 ton selektywnie zebranych. Koszty zagospodarowania odpadów
niesegregowanych wyniosą około 1.451.520 zł. Koszty odbioru odpadów niesegregowanych
i zagospodarowania selektywnie zebranych wyniosłą 1.830.172 zł, co daje łączną kwotę oraz
zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych wyniosą około 3.281.692 zł. W 2020
roku prognozuje się wzrost ilości niesegregowanych odpadów komunalnych do 4900 ton,
kwota którą wydatkuje miasto z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to
5.327.845 zł, co stanowi 61 % wzrostu w stosunku do roku 2019, o kwotę 2.000.000 zł. Dodał
następnie, że koszty administracyjne związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami
w tym roku to kwota 70.000 zł. Dodał następnie, że w rozstrzygniętym w dniu 16.12.2019
roku przetargu na „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk” na 2020 roku,
najkorzystniejszą cenę świadczenia usług zaoferowała Przeworska Gospodarka Komunalna
sp. z o. o. w wysokości 2.328.739 zł brutto. Poinformował, że również w okolicznych
gminach, tak jak i w naszym mieście znacznie wzrosły ceny za odbiór śmieci. Zaznaczył, że
system gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się bilansować
i samofinansować. Wnoszone przez właścicieli nieruchomości opłaty oraz koszty odbioru
i zagospodarowania są księgowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te nie
mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką
odpadami. Oznajmił, że dla nieruchomości zamieszkałych opłata z tytułu za gospodarowania
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości obliczana jest jako iloczyn liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustaloną przez gminę. Stawka opłaty
dla nieruchomości zamieszkałych ulega zmianie z kwoty: 13,50 zł na 24,00 zł od osoby
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, 22 zł na 48 zł od osoby w przypadku
gdy odpady komunalne są zbierane w sposób niesegregowany, opłata ta ulega zgodnie
z zapisami ustawowymi podwyższeniu dwukrotnie lub czterokrotnie.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Udzielił głosu radnemu Panu Maciejowi Szewczykowi.
Pan Maciej Szewczyk zapytał czy będzie kontrolowana ilość osób w nieruchomościach,
które wytwarzają odpady, bo na pewno ilość osób będzie zaniżana.
Pan Witold Adrian poinformował, że w 2018 roku została przeprowadzona
kompleksowa kontrola na terenie całego miasta i porównywana była ilość osób zgłoszonych
w deklaracjach z meldunkami. Oznajmił, że po wyjaśnieniach mieszkańców okazało się, że
ponad 2.500 osób zameldowanych przebywa poza terenem miasta w kraju lub zagranicą.
Poinformował, że obecnie w systemie widnieje 12.500 mieszkańców. Stwierdził, że trudno to
skontrolować, mieszkańcy nie zmieniają deklaracji w przypadku zmiany ilości osób
przebywających na nieruchomości nawet i tymczasowo. Wyraził zdanie, że miasto jest
zainteresowane wzrostem ilości osób w systemie, ograniczeniem nielegalnego przypływy
odpadów z gmin ościennych a także dostarczanie odpadów przemysłowych, szczególnie
z lokali gastronomicznych. Oznajmił że śledzione są działania innych gmin w temacie opłat
za odpady komunalne. Przedstawił stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w regionie:
w mieście Krosno 24 zł, Osiek Jasielski 22 zł, Jarosław jest to stawka 24 zł, Przemyśl 23 zł,
Jarosław Gmina 24 zł, Kańczuga 18 zł dla domów jednorodzinnych i 23 zł dla domów
wielorodzinnych, Trzebownisko 24 zł, Sędziszów Małopolski 22 zł, Głogów 22 zł,
Boguchwała 22 zł, Radymno 26 zł, Łańcut 20 zł, Przeworsk Gmina stawka 25 zł. Oznajmił
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następnie, że wzrost opłaty następuje w znacznej wysokości na terenie całej Polski.
Zaznaczył, że rząd nie wprowadza żadnego ograniczenia wzrostu cen składowania odpadów,
wprowadza ograniczenia, które mają wpłynąć na ograniczenie ceny pobierane przez gminę od
nieruchomości niezamieszkałych za odbiór śmieci. Stwierdził, że niektóre gminy
niedoszacowowały systemu wcześniej, a teraz drastycznie muszą podnosić opłaty.
Przypomniał, że Rada Miasta głosując na regulaminami porządku i czystości na terenie miasta
wprowadziła regulacje ograniczające koszty działania systemu.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Udzielił głosu radnemu Panu Andrzejowi Gawłowi.
Pan Andrzej Gaweł poprosił o powtórzenie nowych stawek.
Pan Witold Adrian powtórzył, że stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych ulega
zmianie z kwoty: 13,50 zł na 24,00 zł od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób
selektywny, 22 zł na 48 zł od osoby w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane
w sposób niesegregowany.
Pan Andrzej Gaweł zapytał jak kontrolować w domach wielorodzinnych, kto segreguje,
a kto nie segreguje odpadów.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że reguluje to ustawa
i w przypadku wychwycenia nieprawidłowego segregowania odpadów we wspólnotach
mieszkaniowych, w spółdzielniach mieszkaniowych obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa
i decyzją administracyjną cała wspólnota otrzyma stawkę jak za odpady niesegregowane.
Pan Andrzej Gaweł zauważył, że odbiorca odpadów na jeden samochód wsypuje
odpady segregowane różnej frakcji np. plastik i szkło.
Pan Witold Adrian odpowiedział, że są specjalistyczne samochody, które zbierają
odpady różnej frakcji i ich nie mieszkają
Pan Wojciech Superson poinformował, że w nowym przetargu firma odbierająca
odpady 90 % odpadów odprowadza na instalacje, a 10 % odpadów ma zagospodarować.
Pan Witold Adrian dodał, że na instalacji samochody są sprawdzane co przywożą i nie
można mieszać odpadów, bo odpady nie są przyjmowane. Poinformował, że od 01.01.2020
jest nowa frakcja odpadów plastik i metal, co jest niekorzystne dla przedsiębiorstwa
odbierającego odpady, i dla miasta, bo zwiększy się waga odpadów tej frakcji. Powiedział, że
Przeworska Gospodarka Komunalna ma problem z oddaniem np. odpadów
wielkogabarytowych, bo cena za takie odpady wynosi 1.000 – 1.600 zł i nikt tego nie chce
przyjąć. Dodał, że instalacje nie chcą także odbierać bioodpadów. Stwierdził, że brak
w naszym państwie systemowych rozwiązań, które nakazywałyby przedsiębiorcom
wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku. Podkreślił, że koszt produkcji i utylizacji
opakowań ponosi końcowy klient.
Pan Andrzej Gaweł zapytał czy w mieście zwiększa się proces segregacji odpadów.
Pan Witold Adrian odpowiedział, że tak.
Pan Andrzej Gaweł wrócił jeszcze raz do tematu segregacji odpadów w domach
wielorodzinnych i odpowiedzialności zbiorowej za ich niesegregowanie. Zapytał jak
kontrolować wyrzucani odpadów w dużym skupisku mieszkańców. Dodał że śmiecie są
jeszcze podrzucane przez przyjezdnych.
Pan Witold Adrian wyraził zdanie, że wiaty śmietnikowe na terenach spółdzielni są
otwarte i ogólnodostępne.
Pan Wacław Krupa zapytał na jaki okres nakładana jest kara za niesegregowanie
odpadów.
Pan Witold Adrian odpowiedział, że jest wydawana decyzja o podwyższonej stawce do
48 zł od osoby na sześć miesięcy, która po powrocie do segregacji jest anulowana.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Udzielił głosu radnemu Panu Tomaszowi Majbie.
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Pan Tomasz Majba stwierdził, że te kwoty wywołają kontrowersje wśród mieszkańców.
Zapytał czy Burmistrz skieruje do mieszkańców jakąś szerszą informację wyjaśniającą
przyczyny podwyżki opłat.
Pan Burmistrz odpowiedział, że informacja taka pojawi się na stronie miasta
Przeworska i Facebooku oraz do każdego mieszkańca w styczniu zostanie przekazane
wyliczenie opłaty wraz z uzasadnieniem..
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/44/2018 Rady Miasta Przeworska z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o
określonej pojemności zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się –
0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada
2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Przeworska.
Pan Witold Adrian powiedział, że jest to uchwała doprecyzowująca zapisy uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
Poinformował następnie, że otrzymał opinię prawną nadzoru prawnego Wojewody
Podkarpackiego. Stwierdził następnie, że zapisy tego regulaminu muszą być zgodne
z zapisami 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapis dotyczy częstotliwości odbioru
śmieci biodegradowalnych. Dodał, że należy wprowadzić jednolity zapis w obydwu
uchwałach „Od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu. ”
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska
z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Przeworska, zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Przeworsk w roku szkolnym
2019/2020.
Pan Burmistrz powiedział, że w związku ze zmianą ustawy prawo oświatowe, zmianie
ulegają zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych przez ich rodziców, do
szkół i placówek oświatowych. Oznajmił, że urząd został ustawowo zobligowany do
obliczenia ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020, aby podpisać umowy o zwrot
kosztów.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja projekt
uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Przeworsk
w roku szkolnym 2019/2020, zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący komisji przeszedł do zapoznania się z projektem uchwały
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior+” w Przeworsku.
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Pan Burmistrz powiedział, że w związku powołaniem do życia w naszym mieście nowej
jednostki Domu Dziennego Pobytu Senior +, zaszła konieczność ustalenia kwot odpłatności
za pobyt w nim podopiecznych. Wyjaśnił, że opłaty będą uzależnione od dochodów
podopiecznych. Wyjaśnił, że skalkulowana została osobno dla osób samotnie
gospodarujących oraz dla osób zamieszkujących w rodzinie. Policzony koszt na podstawie
połączonych wydatków w 2020 to 944,43 zł, na osobę. Po uwzględnieniu dochodu osób
samotnie gospodarujących, który wynika z ustawy o pomocy społecznej wynika kwota
701 zł, do takiej wysokości, pobyt w Domu Seniora będzie nieodpłatny. Powyżej tej kwoty
stosowane będą kryteria dochodowe, w zależności od dochodu podopiecznego obliczana
będzie wysokość ponoszonej odpłatności, tak dla osób samotnie gospodarujących oraz
pozostających w rodzinie, gdzie dochód wynosi 528 zł. Podkreślił, że te odpłatności nie będą
zbyt wysokie. Dodał, że tabelach zostały podane wszystkie możliwe warianty odpłatności.
Oznajmił, że opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi tam
świadczone, nie obejmuje natomiast kosztów wyżywienia. Dodał, że miasto chce starać się
o dopłatę z ministerstwa, dlatego nie może pobierać opłat za wyżywienie.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Udzielił głosu radnemu Panu Maciejowi Szewczykowi.
Pan Maciej Szewczyk powiedział, że ma pytanie niezwiązane z projektem uchwały.
Zapytał czy miasto nie przymierza się w 20120 roku do pobierania opłat za parkowanie
w centrum miasta w związku z ukończeniem budowy parkingu przy ul. Słowackiego.
Pan Burmistrz poinformował, że w projekcie budżetu na 20120 rok przewidziane
budowę parkingu 150.000 zł, który ma być ukończony w 2021 roku. Dodał, że na parkingu
przewidziane jest 156 miejsc i nie można wprowadzić w centrum miasta płatnego parkowania
przed oddaniem tego parkingu do użytku. Oznajmił, że przed wprowadzeniem strefy płatnego
parkowania miasto chce przejąć od powiatu ul. Piłsudskiego oraz wyremontować ulice:
Bernardyńską Kilińskiego i Kazimierzowską. Oznajmił, że miasto prowadziło analizy
i sprawdzało systemy działające w Polsce.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie projektu
uchwały. Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja
projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior+” w Przeworsku, zaopiniowała wynikiem głosów: za - 6, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie.
Przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Pan Burmistrz oznajmił, że ten punkt będzie wycofany z porządku obrad.
Wobec powyższego Przewodniczący komisji przystąpił do zapoznania się z projektem
uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa do rozpatrzenia
według właściwości. Powiedział, ze projekt uchwały dotyczy petycji Pani Renaty Sutor
z dnia 18 listopada 2019 r., data wpływu do Urzędu Miasta Przeworska 28 listopada 2019
roku. Oznajmił, że petycja była przedmiotem obrad Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Miasta Przeworska. Nadmienił, że postulaty zawarte w petycji dotyczą dokonania zmian
z zakresu prawa miejscowego; parkingów przyszpitalnych, prawa podatkowego, prawa
cywilnego, prawa gospodarczego, postepowania publicznego, zbiórek publicznych oraz zmian
z zakresu prawa gospodarczego. Zapytał Burmistrza Miasta czy chciałby się do tego odnieść.
Pan Wojciech Superson powiedział, że w uzasadnieniu jest napisane że Komisja skarg
wniosków i petycji uznała, że zakres wnioskowanych zmian zawartych w punktach od 2 – 9
ww. petycji nie należy do kompetencji samorządu gminnego.
.
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Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni mają pytania do omawianego projektu
uchwały. Wobec ich braku, przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie
przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa do rozpatrzenia według właściwości;
dodał że jest to uchwała w sprawie przekazania petycji do Marszałka Sejmu RP. Oznajmił,
następnie że komisja pozytywnie, jednogłośnie wynikiem głosów: za – 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0 zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący komisji przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie
przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości. Oznajmił że Komisja skarg,
wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska po rozpatrzeniu ww. petycji, uznała postulaty
zawarte w pkt. 1 w sprawie zmiany prawa miejscowego dotyczącego parkingów przy
cmentarzach i kościołach do dalszego rozpatrzenia. Uznała natomiast, że zakres
wnioskowanych zmian prawa miejscowego zawarty w tym samym puncie ww. petycji, ale
dotyczący parkingów przy szpitalach, nie należy do kompetencji samorządu gminnego, gdyż
Szpital Powiatowy w Przeworsku oraz jego otoczenie należy do Powiatu Przeworskiego.
Wobec powyższego Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska uznała, że
powyższą petycję należy przekazać do rozpatrzenia w zakresie wnioskowanych zmian do
rozpatrzenia zgodnie z kompetencją.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni mają pytania do omawianego projektu
uchwały. Wobec ich braku, przystąpił do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości;. Oznajmił, następnie że komisja
pozytywnie, jednogłośnie wynikiem głosów: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Następnie poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie uzasadnienia do projektu
uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na zadanie ,,Opracowanie
dokumentacji techniczno-prawnej przy ul. Żytniej w miejscowości Przeworsk.”
Pan Burmistrz powiedział, że toczą się prace związane z opracowaniem ww.
dokumentacji i ze względu na szereg wymaganych uzgodnień, nie ma możliwości ukończenia
jej w tym roku. Zawnioskował o podjęcie uchwały, wyraził nadzieję na zakończenie prac
projektowych w I półroczu 2020 roku.
Przewodniczący komisji zapytał czy są jakieś pytania w sprawie projektu uchwały.
Wobec braku pytań, przeszedł do zaopiniowania ww. projektów uchwał. Komisja projekt
uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na zadanie ,,Opracowanie
dokumentacji techniczno-prawnej przy ul. Żytniej w miejscowości Przeworsk.”, zaopiniowała
wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Poinformował następnie, że Burmistrz Miasta Przeworska wystąpił do komisji Rady
Miasta Przeworska z wnioskiem o wydanie opinii w przyjęcia działki nr 2024 przy
ul. Rzecznej przez Gminę Miejską Przeworsk.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że wystąpił o wydanie opinii w tej sprawie
przez Komisje Rady Miasta Przeworska. Po ich uzyskaniu, rozpocznie procedurę przejęcia
nieruchomości gruntowej: zleci przygotowanie rozgraniczenia geodezyjnego, przygotuje
uchwałę dla Rady Miasta Przeworska oraz umówi notariusza. Oznajmił, że przejęcie tej
nieruchomości będzie trwało w czasie oraz wiąże się z kosztami po stronie Gminy Miejskiej
Przeworsk.
Pani Bernadetta Zamorska zapytała czy jest to nieodpłatne przekazanie tej działki
przez mieszkańców.
Pan Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy przekażą nieruchomość na rzecz Gminy
Miejskiej Przeworsk nieodpłatnie.
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Przewodniczący Komisji zapytał czy są jakieś pytania w tej sprawie. Wobec braku
pytań zaproponował treść uchwały komisji w do ww. wniosku Burmistrza Miasta Przeworska
Powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
02.12.2019 r. oraz wysłuchaniu jego wyjaśnień, pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie
przyjęcia działki nr 2024 Obręb nr 4 miasta Przeworska, na rzecz Gminy Miejskiej
Przeworsk. Poddał ww. opinię pod głosowanie komisji, następnie poinformował o wynikach
głosowania nad nią: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Oświadczył, że Komisja
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała ww. wniosek Burmistrza, a Uchwała Nr 17/6/2019
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska w tej sprawie zostanie przekazana
Burmistrzowi Miasta Przeworska
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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