Protokół Nr LIV/2018
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Przeworska
Sesja Rady Miasta Przeworska odbyła się w dniu 3 sierpnia 2018 r.
w godzinach od 14.00 do 14.48 w sali Ratusza w Przeworsku, Rynek 1.
W obradach sesji oprócz Radnych Rady Miasta Przeworska - jak załączona lista
obecności, uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska,
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska, Pani Dorota Jarosz
Skarbnik Miasta Przeworska, mieszkańcy miasta Przeworska i przedstawiciele prasy.
Punkt 1 porządku obrad „Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad”.
Obrady otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska Pan Mieczysław
Żuk wypowiadając słowa „Otwieram LIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Przeworska”.
Powitał Radnych miasta Przeworska, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta,
pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawicieli mieszkańców i prasy. Powiedział, że sesja
została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
31.07.2018 r. - kserokopia wniosku wraz z porządkiem obrad sesji w załączeniu do
niniejszego protokołu. Dodał, że wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję Rady
Miasta w dniu 31.07.2018 r. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach sesji
uczestniczy 10 radnych, co stanowi wymagane quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
Punkt 2 porządku obrad „Przedstawienie porządku obrad”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że porządek obrad
sesji został zaproponowany przez wnioskodawcę i wraz z projektami uchwał przekazany
radnym. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. Wobec braku chętnych do zgłaszania
uwag, poprosił obecnych na sali obrad o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiar Powstania
Warszawskiego, w 74 rocznicę jego wybuchu.
(Obecni na sali uczcili chwilą ciszy ofiary Powstania Warszawskiego)
.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska Pan Mieczysław Żuk
przystąpił do realizacji porządku obrad. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta
Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/221/16 Rady Miasta
Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii ZIT Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk na lata 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Przeworskiemu na realizację zadania publicznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji 4 nowych przystanków
komunikacyjnych.
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8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Punkt 3 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta
Przeworska o prezentację wprowadzanych zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że informacji w tym zakresie będzie
udzielał jego Zastępca, po czym oddał głos Panu Wojciechowi Supersonowi.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że
w maju ubiegłego roku został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji. Program ten został
uchwalony przez Radę, wysłany do Wojewody Podkarpackiego. Wojewoda nie miał do niego
zastrzeżeń. Następnie Program został przedłożony do oceny służbom Marszałka
Województwa Podkarpackiego. Po jej wykonaniu, nasza Gmina została zaproszona na
rozmowy do Urzędu Marszałkowskiego w celu omówienia uwag, co do przedstawionego
GPR. Główna uwaga dotyczyła jednego z zakładanych działań tj.: Przebudowy Domu Kultury
przy ulicy Wiejskiej w Przeworsku na Dom Seniora. Przypomniał, że Gminny Program
Rewitalizacji wyznaczał obszary rewitalizacji w naszej miejscowości. Dodał, że budynek
Domu Kultury przy ulicy Wiejskiej położony jest poza obszarem objętym rewitalizacją.
Zaznaczył jednocześnie, że wcześniejsze założenia Programu Rewitalizacji, określone przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego zakładały, iż Gminy mogą realizować projekt,
który znajduje się poza obszarem rewitalizacji, pod warunkiem, że będzie on realizował
pewne niedociągnięcia i problemy społeczne zdiagnozowane w tzw. „Diagnozie”, która
znajduje się w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wskazano, w niej, że jednym z problemów
występującym na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk, jest starzenie się społeczeństwa.
Utworzenie Domu Seniora, który będzie miał w swoim zadaniu całodzienną opiekę nad
pewna grupą seniorów, w pewnym stopniu zaradzi temu problemowi. Dodał, że zasady
ogłoszonego konkursu przez Marszałka Województwa na rewitalizację, eliminują takie
zadania inwestycyjne i takie obiekty, które nie znajdują się w obszarze rewitalizacji. Służby
Marszałka Województwa zaproponowały dokonanie zmian w przyjętym GPR, w tym
zakresie, aby realizację inwestycji związanej z Domem Seniora przenieść na listę projektów
rezerwowych. Stwierdził, że w tym roku zostały rozpoczęte prace związane z remontem
i przebudową Domu Kultury, w celu przystosowania go do potrzeb Domu Seniora.
Poinformował następnie, że na listę projektów podstawowych zaproponowano przywrócenie
prac związanych z rewitalizacją części Zajazdu Pastewnik, w zakresie odbudowy
i przeniesienia domu przy ul. Tkackiej 1, budowę budynku kotłowni i remont węzła
sanitarnego, budowę wiaty, wymianę części oświetlenia. Pozostałe elementy zadań ujętych w
Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk, w zakresie przebudowy ulicy
Kilińskiego, schodów i muru łączącego ulice Gimnazjalną z ulicą Kilińskiego,
przystosowaniu budynku przy ulicy Kilińskiego 25 i Oberży pozostają bez zmian. W związku
zaistniałą potrzebą wprowadzenia ww. zmian w GPR, zgodnie z obowiązującą procedurą,
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Trwały one w dniach w dniach od 14 czerwca
2018 r. do 14 lipca 2018 r. Dodał, że przebiegły prawidłowo, zostały zakończone. Ponadto
Gmina Miejska Przeworsk zasięgnęła opinii wszystkich instytucji, które zostały wymienione
w ustawie o rewitalizacji, powołanych do opiniowania ww. programu. Program uzyskał
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pozytywną ich opinię i zgodnie z zapisami art. 23 ustawy o rewitalizacji, po dokonanych
poprawkach zostaje przedłożony Radzie Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabrania głosu
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Następnie ogłosił wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
uchwała została podjęta, otrzyma numer LIV/467/18. Ww. uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Punkt 4 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/221/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk na
lata 2014-2020”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta
Przeworska o komentarz do przedłożonego projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że projekt tej uchwały jest
konsekwencją przyjętej przed chwilą uchwały, czyli zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Przeworska. Poinformował, że strategia MOF zakłada pewne
działania, określone, jako projekty strategiczne. W związku z przygotowaniami czynionymi
w kierunku rewitalizacji przestrzeni miejskiej, zachodzi konieczność wprowadzenia
automatycznych zmian w Karcie Projektu Nr 5, który odnosił się do działań podejmowanych
przez MOF Jarosław-Przeworsk, w zakresie rewitalizacji. Wspomniana zmiana wynika
z tego, że Gmina Miejska Przeworsk zrezygnowała z ujęcia na liście podstawowej projektu
związanego z przystosowaniem Domu Kultury na ulicy Wiejskiej na Dom Seniora. Został
natomiast wprowadzony projekt dotyczący rewitalizacji na terenie Pastewnika. Zmiany
powyższe muszą zostać automatycznie wprowadzone do dokumentu Strategii Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk. Stwierdził, że zostały ujęte Karcie Projektu
Nr 5, uwzględniającej realizację zadań w programach MOF Jarosław-Przeworsk.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabrania głosu
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/221/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk na lata 2014-2020.
Następnie ogłosił wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
uchwała została podjęta, otrzyma numer LIV/468/18. Ww. uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Punkt 5 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
na rok 2018”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta
Przeworska o komentarz do przedłożonego projektu uchwały.
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Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt tej uchwały zakłada zmiany
w budżecie, polegające na zwiększeniu kwoty dotacji o kwotę 7.164 zł na inwestycję pn.
,,Przebudowa drogi i budowa chodnika przy ul. Misiągiewicza”, realizowaną wspólnie ze
Starostwem Powiatowym w Przeworsku. Dodał, że po ostatecznym rozliczeniu kosztów tego
zadania, obejmujących również wykonanie dodatkowych robot zleconych przez Gminę
Miejską Przeworsk (wykonanie nowej nakładki asfaltowej na parkingu obok Gimnazjum),
konieczne jest uregulowanie powstałej należności.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabrania głosu
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na rok 2018. Następnie ogłosił wynik głosowania: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się
– 1. Stwierdził, że uchwała została podjęta, otrzyma numer LIV/469/18. Ww. uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta
Przeworska o komentarz do ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt tej uchwały jest konsekwencją
wcześniej podjętej uchwały. Jest to uchwała mówiąca o udzieleniu łącznej pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi i budowa
chodnika przy ul. Misiągiewicza” w wysokości 178 344,00 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabrania głosu
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego. Następnie ogłosił
wynik głosowania: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Stwierdził, że uchwała została
podjęta, otrzyma numer LIV/470/18. Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Punkt 7 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej
lokalizacji 4 nowych przystanków komunikacyjnych”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta
Przeworska o przedstawienie uzasadnienia do ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w ubiegłym roku podejmowana była
uchwała w sprawie lokalizacji jednego przystanku przy ulicy Wiejskiej w Przeworsku. Dodał,
że, na wniosek mieszkańców oraz radego z tego okręgu, przygotowany został wniosek
o ustanowienie łącznie czterech nowych przystanków autobusowych. Proponuje się wstępną
lokalizację trzech przystanków na ulicy Wiejskiej i jednego przystanku na ulicy Żurawiej.
Podkreślił, że ulica Wiejska i Żurawia są ulicami najdalej oddalonymi od centrum naszego
miasta i wiele osób: zwłaszcza dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze korzysta z usług PKS.
Poinformował, że uchwała zostanie przekazana służbom Starosty Powiatowego
w Przeworsku, które ostatecznie zadecydują o lokalizacji przystanków. Nadmienił, że koszty
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związane z ich urządzeniem nie będą wysokie. Dodał, że urządzenie takiego przystanku
wymaga tylko oznakowania poziomego i pionowego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabrania głosu sam
zapytał czy będą budowane przystanki na innych ulicach, na obrzeżach naszego miasta?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jeśli będą składane wnioski przez
mieszkańców i jeśli są na tych drogach prowadzone przewozy osobowe, to każdy wniosek
zostanie rozpatrzony. Dodał, że na ulicy Wiejskiej odbywały i odbywają się od wielu lat
kursy osobowe PKS, ale zniknęły przystanki. Aktualnie podjęta została próba przywrócenia
stanu sprzed kilku lat, ze względu na istniejące w tym terenie zapotrzebowanie. Podkreślił, że
jeśli mieszkańcy naszego miasta będą zgłaszać zapotrzebowanie na nowe przystanki
autobusowe, to każdy wniosek zostanie poddany analizie, a jego realizacja uzależniona będzie
od tego czy kursują tam autobusy PKS.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabrania głosu
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wstępnej
lokalizacji 4 nowych przystanków komunikacyjnych. Następnie ogłosił wynik głosowania: za
– 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że uchwała została podjęta, otrzyma numer
LIV/471/18. Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt 8 porządku obrad „Wolne wnioski i informacje”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych ma
jakieś pytania do Burmistrza Miasta Przeworska, następnie udzielił głosu Panu Ryszardowi
Łuczykowi.
Pan Ryszard Łuczyk poinformował, że została wybudowana już 20 studnia
głębinowa w Afryce. W intencji wszystkich darczyńców oraz osób, które przyczyniły się
poprzez zbiórkę makulatury do ich powstania zostanie odprawiona dziękczynna Msza Święta
w Bazylice p.w. Ducha Świętego w Przeworsku w dniu 19 sierpnia br. o godz. 1500. Dodał, że
na tej sali znajduje się wielu darczyńców i wszystkich uroczyście zaprasza na tą mszę św.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych ma
jakieś pytania do Burmistrza Miasta Przeworska, następnie udzielił głosu Pani Elżbiecie
Cholewie.
Pani Elżbieta Cholewa zapytała, czy będzie poprawiana kostka brukowa na ulicy
Słonecznej, która łączy się z ulicą Misiągiewicza. Poinformowała, że po każdorazowym
opadzie deszczu na styku obydwu ulic tworzy się sporych rozmiarów zastoina wodna na
chodniku, znacznie zaniżonym w stosunku do jezdni.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że została wykonana dokumentacja
fotograficzna. Dodał, że odbiory robót były czynione w czasie braku opadów. Nadmienił, że
nawierzchnia ulicy Misiągiewicza została podniesiona w stosunku do zjazdów/wjazdów na
prywatne posesje i w stosunku do skrzyżowań z drogami bocznymi. Zaznaczył, że o ile
poprawiono zjazdy na posesje prywatne, o tyle nie zakończono prac związanych z łączeniem
się drogi Misiągiewicza z drogami bocznymi. Dodał, że dniu dzisiejszym odbył rozmowę ze
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Starostą Przeworskim w przedmiotowej sprawie. Zasygnalizował, że problem dotyczy, nie
tylko ulicy Słonecznej, ale i ulicy Kwietnej i jeszcze dwu ulic, gdzie tworzą się takowe
zastoiny wodne. Oznajmił, że w powyższej sprawie zostanie wystosowane oficjalne pismo do
Starosty Przeworskiego o niwelację ww. zastoin.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że na ulicy Warzywnej oberwała się skarpa w kilku
miejscach. Zapytał, jakiego rodzaju czynności zostaną wykonane w celu jej zabezpieczenia.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że znany jest mu ten problem. Stwierdził,
że sporo ziemi zostało wymytej z tej skarpy. Podkreślił, że skarpą przebiega kabel
energetyczny oświetlenia miejskiego, który sprawi spory problem w jej zabezpieczeniu.
Poinformował, że wypłukana ze skarpy ziemia zostanie uprzątnięta, a skarpa zostanie
zabezpieczona.
Pan Adam Kaczmar poinformował, że na osiedlu Sobieskiego, na wysokości placu
zabaw jest podobna sytuacja z zastoiną wodną. Poprosił o podjęcie kroków w celu jej
oczyszczenia i likwidacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Markowi
Janiszowi.
Pan Marek Janisz przypomniał, że w ostatniej sesji Rady Miasta Przeworska
uczestniczył Starosta Przeworski. Powiedział, że złożył on wówczas propozycję kontynuacji
budowy chodnika od ulicy Misiągiewicza w stronę ulicy Kopernika w Przeworsku.
Stwierdził, że mieszkańcy bardzo cieszą się z tego faktu. Zapytał, jakie są szanse na jego
wybudowanie jeszcze w bieżącym roku? Zapytał następnie, czy właściciele posesji mają
obowiązek zagospodarowania wody deszczowej, oraz czy mogą ją odprowadzać na chodnik
lub jezdnię przebiegającą obok posesji? Stwierdził, że jest to bardzo częsta praktyka
mieszkańców naszego miasta. Zapytał, czy Straż Miejska mogłaby podjąć działania
zmierzające do nakłonienia mieszkańców do zagospodarowywania wody deszczowej na
swoich posesjach?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w pierwszej kolejności ustosunkuje się
do pytania w sprawie budowy chodnika. Zaznaczył, że jego budowa nie była uwzględniona
w tegorocznym budżecie dla Gminy Miejskiej Przeworsk. Oznajmił następnie, że na terenie
naszego miasta równolegle prowadzonych jest kilka prac związanych z budową, przebudowa
chodników i dróg. Po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych inwestycji, znana będzie
kwota przeznaczona na ten cel w budżecie. Jeśli będzie ona oscylować około 50.000,00 zł,
Burmistrz Miasta Przeworska zwróci się z taką propozycją do Starosty Przeworskiego
o wykonanie jeszcze w tym roku ww. inwestycji. Jednak aktualnie, nie jest w stanie
odpowiedzieć, czy jej wykonanie będzie możliwe. Oznajmił, że wstępnie jest umówiony
ze Starostą Przeworskim na wykonanie 300 m chodnika, w okresie jesiennym, gdy będą na
ten cel środki w budżecie miasta. Odniósł się następnie do kwestii odpowiedzialności
właściciela posesji za zagospodarowanie wody opadowej. Poinformował, że faktycznie na
właścicielu ciąży obowiązek zagospodarowania wody opadowej na swoim terenie chyba, że
ma on stosowne pozwolenie na odprowadzanie wody opadowej do sieci kanalizacji burzowej.
Stwierdził, że jest bardzo ostrożny z radykalizowaniem odpływu wód z różnych posesji,
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ponieważ jest to problem dotyczący całego miasta, a związany głównie z tym, że w wielu
miejscach, nie ma gdzie tej wody opadowej odprowadzić. Przypomniał, że na wielu drogach
gminnych również występuje ten sam problem, również tych remontowanych, bo nie ma na
nich kanalizacji burzowej. Stwierdził, że problem ten występuje m.in. na ulicy Rzecznej
w Przeworsku. Zaznaczył, że jest on możliwy do rozwiązania, ale wymaga sporo czasu
i zgodnego myślenia właścicieli posesji sąsiadujących z drogą. Oznajmił, że takich dróg
w mieście jest bardzo dużo. Oświadczył, że nie chce w naszej miejscowości wprowadzać
radykalnego przestrzegania tego przepisu i jego egzekwowania przez Straż Miejską, ponieważ
Gmina Miejska sama boryka się z tym problemem. Stwierdził, że wielu mieszkańców miasta
odprowadza wody opadowe na jezdnię lub chodnik przylegający do ich posesji.
Odprowadzenie wód na chodnik jest najbardziej niebezpieczne w okresie zimowym,
ponieważ przy ujemnych temperaturach tworzą się na nich tafle lodu. Poinformował, że
w tym okresie Straż Miejska napomina mieszkańców oraz prosi o posypywanie lodu na
chodnikach piaskiem.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabrania głosu,
poprosił o podcięcie gałęzi drzew rosnących na łące przy ulicy Szpitalnej. Następnie
zaapelował o zdyscyplinowanie dzierżawcy drewnianego, małego budynku przy ulicy
Szpitalnej i nakłonienie go do wykoszenia traw na dzierżawionej posesji.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że teren ten został wykoszony.
Pan Mieczysław Żuk powiedział, że to chyba w dniu dzisiejszym zostało wykoszone,
bo wczoraj jeszcze nie było.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że teren, o którym mówią Panowie radni
należy do Urzędu Miasta, dotychczasowy dzierżawca zrezygnował z umowy. Teren został
uporządkowany na zlecenie Urzędu. Po czym poinformował, że chciałby Wysokiej Radzie
zakomunikować jeden problem. Przypomniał, że nasze miasto przystąpiło wspólnie
z Marszałkiem Województwa do potężnego projektu Kolei Aglomeracyjnej. Z jednym
z zadań naszego samorządu będzie wybudowanie parkingu na stacji PKP, w miejscu, gdzie
kiedyś stał budynek PKP i w bezpośrednim sąsiedztwie kładki, która również stanowi
własność PKP. Poinformował, że w wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji z działem
nieruchomości PKP w Krakowie, właściciel zaproponował dwa rozwiązania. Jednym z nich
jest darmowe przekazanie na rzecz naszego samorządu działki, na której ma powstać parking,
ale razem z kładką przebiegająca na torowiskiem. Drugie rozwiązanie to sprzedaż działki, po
cenie oszacowanej przez rzeczoznawcę. Przed rozpoczęciem prac związanych z urządzeniem
parkingu, nasz samorząd musi mieć prawo do dysponowania tą nieruchomością, stać się jej
właścicielem. Nadmienił, że o kładce nad torowiskiem, stanowiącej skrót do miasta z osiedla
Za Stacją rozmawia się już trzecią kadencję. Miasto nie jest właścicielem tej kładki,
a korzystają z niej zarówno pasażerowie PKP, jak i mieszkańcy miasta. Dwa lata temu udało
się władzom miasta wynegocjować jej remont, który pozwolił na wznowienie na niej ruchu
pieszego. Dodał, że nadzór budowlany groził jej zamknięciem. Wspólnie z PKP nasz
samorząd w jednakowych kwotach współfinansował jej remont w ubiegłym roku.
W bieżącym roku wspólnie zaplanowano remont następnej jej części. W ramach tegorocznej
inwestycji na ww. obiekcie PKP odmaluje poręcze, a miasto zamontuje oświetlenie. Na ww.
zakres prac została już podpisana umowa z PKP, ponadto zlecono już wykonanie prac
oświetleniowych. Podkreślił, że przejęcie na własność przez nasz samorząd kładki
przebiegającej nad magistralą kolejową jest sprawa problemową. Dodał, że nadaje się ona do
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remontu generalnego. Jego szacunkowy koszt to około 1 mln złotych. Zaznaczył, że przed
ewentualnym rozpoczęciem jakichkolwiek prac remontowych należy uzyskać stosowne
pozwolenia i zgody od kilku spółek PKP, które są właścicielami poszczególnych torowisk
i pozostałej infrastruktury kolejowej. Zadeklarował następnie pomoc finansową miasta
w dalszym, sukcesywnym remoncie tego obiektu. Stwierdził następnie, że wnikliwej analizie
złożonych przez PKP propozycji rezygnuje z nieodpłatnego nabycia działki przeznaczonej na
parking wraz z kładką. Zadeklarował natomiast chęć kupna działki pod parking oraz
wydzielenie drogi dojścia do ww. kładki. Zaznaczył, że w ciągu roku jest ona sprzątana
i posypywana w okresie zimowym przez nasza gminę. Dodał, że czynione były również
zabiegi w sprawie kupna działki położonej nieopodal Stacji Przeworsk Wąski, aby tam
również urządzić parking. PKP jednak stoi na stanowisku, że jest to działka komercyjna i nie
ma jak na razie zamiaru przeznaczać ja na urządzenie parkingu. Oznajmił, że kupno działki
o powierzchni 11 ar na urządzenie parkingu planowane jest na przyszły rok. Pan Leszek
Kisiel stwierdził, że sygnalizuje Radzie Miasta zaistniały problem i konieczność podjęcia
decyzji w przedmiotowej sprawie. Podkreślił, że skłania się ku zakupowi działki,
najprawdopodobniej w drodze bezprzetargowej. Dodał, że nawet nieodpłatne przejęcie kładki
będzie w przyszłości rodziło wiele komplikacji związanych z jej utrzymaniem, a nade
wszystko generalnym remontem, do którego obiekt ten nadaje się od kilku lat.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Udzielił głosu Panu Ryszardowi
Łuczykowi.
Pan Ryszard Łuczyk powiedział, że wypowiada się, jako mieszkaniec Osiedla Za
Stacją. Zaznaczył, że kładka jest bardzo potrzebna mieszkańcom. Jej stan przed
przeprowadzonym remontem był fatalny, zagrażający nawet bezpieczeństwu osób z niej
korzystających. Dodał, że w trakcie przeprowadzonego remontu zostały usunięte pręty
z odciągów, wymieniono i uzupełniono stopnie. Aktualnie, zdarzające się akty wandalizmu
zgłasza do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Przeworska i są
one szybko naprawiane. Stwierdził, że przejęcie ww. kładki na własność powodować będzie
tylko same problemy, chociażby z uzgodnieniem zakresu prac remontowych, czy
wyłączeniem torowiska w okresie prowadzonego remontu. Dodał, że każe torowisko ma
innego właściciela. Oznajmił, że lepszym rozwiązaniem będzie kupno działki pod parking.
Powiedział następnie, że zapraszając Państwa radnych na mszę św. w intencji darczyńców
budowy studni w Afryce, nie dodał, że 20 wybudowana tam studnia nosić będzie imię
Świętego Ducha.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabrania głosu
przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 9 porządku obrad „Zakończenie obrad sesji”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska podziękował wszystkim za udział
w posiedzeniu, następnie zamknął sesję Rady Miasta Przeworska słowami: „Zamykam LIV
sesję Rady Miasta Przeworska, dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję, do widzenia”.
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Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Katarzyna Obłoza ………………………..……...

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Mieczysław Żuk
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