Protokół Nr 63 /2018
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
odbytej w dniu 28 sierpnia 2018 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji, jak załączona lista obecności, Pan Leszek
Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta
Przeworska, Pani Małgorzata Pałka Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, Pani Renata Frąckowiak Inspektor Referatu Oświaty i Spraw Społecznych.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
Przeworska Pan Lesław Gmyrek powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji.
Poinformował, że w zastępstwie Przewodniczącego w dniu dzisiejszym poprowadzi komisję.
Powiedział, że tematem komisji będzie zapoznanie się z materiałami na najbliższą sesję Rady
Miasta Przeworska. Zaproponował, aby omawianie projektów uchwał obywało się zgodnie
z zaproponowanym na najbliższą sesję porządkiem obrad. Stwierdził, że w posiedzeniu
komisji uczestniczy 8 radnych, tym samym komisja posiada quorum do opiniowania
projektów uchwał. Poprosił następnie Burmistrza Miasta Przeworska o przedstawienie
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018. Dodał, że
państwo radni w dniu dzisiejszym otrzymali autokorektę ww. uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że Gmina Miejska Przeworsk otrzymała od
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotację w wysokości 9.332,75 zł. i darowiznę od
Chorągwi Podkarpackiej ZHP w kwocie 5.338,03 zł, na wykonanie prac konserwatorskich
przy grobowcu rodziny Skracha na Cmentarzu Komunalnym w Przeworsku. Środki te należy
wprowadzić do budżetu miasta. W paragrafie 3 widnieją zapisy o zwiększeniu dochodów
budżetowych w dziale 758, w związku z otrzymaniem ze środków rezerwy oświatowej
subwencji ogólnej w kwocie 22 997 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych
w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych. Podsumował, że ww. zapisy chce wprowadzić do budżetu, aby można było
wydatkować przekazane środki.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo
radni mają pytania do omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
rok 2018. Następnie udzielił głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że ma pytanie niezwiązane z omawianym projektem
chwały. Zapytał o przyczynę likwidacji urządzenia do odstraszania ptaków na starym
cmentarzu. Podkreślił, że urządzenie bardzo dobrze spełniło swoją funkcję. Po jego usunięciu
grobowce są bardzo zanieczyszczane przez ptaki.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że ww. urządzenie zostało usunięte na
wskutek interwencji podejmowanych przez ekologów i mieszkańców.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo
radni mają pytania do Pana Burmistrza, wobec braku pytań, poddał pod opinię komisji
omówiony projekt uchwały. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym. Dodał, że jest to nieruchomość położona przy ulicy Zagłoby.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że omawiany projekt uchwały dotyczy
wyrażenia zgody na wydzierżawienie małej działki, usytuowanej pod garażem. Dodał, że
został sprzedany garaż, a działka pod nim jest własnością miasta. Na wniosek nowego
właściciela garażu, miasto chce mu wydzierżawić działkę pod garażem.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska poprosił o dokonanie
zmiany w podstawie prawnej omawianej uchwały. Powiedział, że w miejsce art. 37 ust.1
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ustawy o gospodarce nieruchomościami należy powołać się na art. 37 ust.4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy pracownik Biura Obsługi Rady Miasta Przeworska
odnotował konieczność naniesienia ww. zmiany w omawianym projekcie uchwały. Po
pozytywnej odpowiedzi pracownika, zapytał, czy państwo radni mają pytania do
omawianego projektu uchwały. Następnie udzielił głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał o to czyją własnością są te garaże?
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że garaże stanowią własność po
części Urzędu Miasta, po części Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego
projektu uchwały, wobec braku chętnych do zadawania pytań, przeszedł do opiniowana
omawianego projektu uchwały. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy
Miejskiej Przeworsk. Dodał, że chodzi o nieruchomość położoną przy ulicy Orląt
Lwowskich.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w tym roku na ulicy Orląt Lwowskich
został przeprowadzony generalny remont ulicy. Domówiony został wykup tej działki, która
od lat w MPZP przeznaczona była pod drogę. Aktualnie jest już tam wyremontowana droga.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo
radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku, przeszedł do
opiniowania ww. projektu uchwały. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 8, przeciw –
0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że lokatorzy 10 mieszkań przy ulicy
M. Konopnickiej 17 złożyli wnioski o wykup zajmowanych mieszkań. Chcą zrobić to
jednorazowo, ponieważ mogą wówczas skorzystać z 90 % bonifikaty, wynikającej z zapisów
uchwały Rady Miasta w przedmiotowej sprawie. Przypomniał, że przysługująca bonifikata za
sprzedaż jednego mieszkania wynosi 65%.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo
radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, następnie udzielił głosu Pani Annie
Świderskiej-Ciupie.
Pani Anna Świderska–Ciupa poprosiła o poprawienie błędu literowego
w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu
uchwały, wobec ich braku, przeszedł do opiniowania omawianego projektu uchwały. Ogłosił
wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze
bezprzetargowej. Dodał, że chodzi o mieszkanie położone przy ulicy Kazimierzowskiej
w Przeworsku.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że ta uchwała również dotyczy wyrażenia
zgody na sprzedaż mieszkania komunalnego, tym razem jednego mieszkania położonego
przy ulicy Kazimierzowskiej 10 w Przeworsku.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu
uchwały, wobec ich braku, przeszedł do opiniowania omawianego projektu uchwały. Ogłosił
wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
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projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przy ul. Misiągiewicza i ul. 11 Listopada
w Przeworsku.
Burmistrz Miasta Przeworska poinformował, że uzasadnienie do ww. projektu
uchwały przedstawi Pani Małgorzata Pałka Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.
Pani Małgorzata Pałka powiedziała, że granice opracowania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego zostały przedstawione w załączniku do uchwały. Są one
związane z układem drogowym i stanowią je linie graniczne ulicy Misiągiewicza, ulicy
Lwowskiej, ulicy 11 Listopada. Od strony wschodniej granice zostały wyznaczone
w nawiązaniu do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Poinformowała, że uchwała wywołana została potrzebą wyznaczenia nowej linii zabudowy
od ulicy Cukrowniczej. Ulica ta znajduje się we wschodniej części opracowania tego MPZP.
W starych dokumentach planistycznych droga ta miała następujące parametry: 30 m, linia
zabudowy 20 m. Parametry te powodowały znaczne ograniczenia w możliwości
zagospodarowania tych działek. W ostatnim czasie ulica została zmodernizowana, zmieniły
się jej parametry i zgodnie ze stanowiskiem Zarządcy drogi istnieje możliwość jej zawężenia
do 20 m. Stąd podstawa do zmiany tego MPZP. Poinformowała następnie, że z wnioskiem
o zmianę linii zabudowy zwrócił się współwłaściciel jednej z działek. Od strony południowej
ta działka objęta jest innym MPZP i do zmiany tego MPZP Rada Miasta przystąpiła
w czerwcu br. Aktualnie pozostała część działki zostanie objęta aktualnie omawiana uchwałą.
Pani Małgorzata Pałka stwierdziła, że istnieje konieczność wyznaczenia dużego obszaru,
chociaż wprowadza się ww. projektem uchwały tylko zmianę linii zabudowy.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu
uchwały. Udzielił głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały,
w trzecim wersie brakuje wyrazu „części”.
Pan Lesław Gmyrek wobec braku dalszych pytań do omawianego projektu uchwały,
przeszedł do jego opiniowania. Ogłosił wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Przeworska. Dodał, że państwo radni otrzymali w dniu dzisiejszym autokorektę ww. projektu
uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska poinformował, że uzasadnienie do ww. projektu
uchwały przedstawi Pani Renata Frąckowiak Inspektor Referatu Oświaty i Spraw
Społecznych.
Pani Renata Frąckowiak powiedział, że uległa zmianie ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Weszła ona w życie w marcu br. Zmianie
uległ się punkt dotyczący ustalania maksymalnej liczby miejsc sprzedaży alkoholu. Aktualnie
ustawa narzuca na Radę Gminy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla: 1) poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3; 2) zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; 3) zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży".
Poinformowała, że w celu przygotowania omawianego projektu uchwały została przeliczona
ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych, poza miejscem spożycia tj. sklepów, było
ich 45, oraz 18 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu jego
sprzedaży (gastronomia). Dodała, że w każdym, z wyżej wymienionych punktów sprzedaży
alkoholu było możliwe wydanie trzech rodzajów zezwoleń: na piwo, na wino i na wódkę.
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Wyliczone ilości zostały zapisane w ww. projekcie uchwały. Przypomniała, że do tej pory
zezwolenia na sprzedaż piwa były limitowane. W projekcie uchwały proponuje się
zwiększenie ilości zezwoleń o 10 w stosunku do obecnie wydanych zezwoleń na sprzedaż
wina i wódki. Poinformowała następnie, że projekt uchwały przewiduje ustalenie na terenie
miasta Przeworska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w następujących ilościach: Alkohol do
4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 55 zezwoleń, powyżej 4,5 % do 18 %
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 45 zezwoleń oraz powyżej 18 % zawartości
alkoholu w ilości 45 zezwoleń. Poinformowała, że na terenie miasta Przeworska ustala się
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży (w lokalach gastronomicznych), w następujących ilościach: do
4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 28 zezwoleń, powyżej 4,5 % do 18 %
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 18 zezwoleń, powyżej 18 % zawartości
alkoholu w ilości 18 zezwoleń. Zaznaczyła, że również liczba zezwoleń na piwo w lokalach
gastronomicznych została zwiększona o 10, w stosunku do obecnie wydanej ilości zezwoleń.
Pan Lesław Gmyrek udzielił głosu Panu Tomaszowi Kojdrowi.
Pan Tomasz Kojder zapytał o liczbę aktualnie wydanych zezwoleń na poszczególne
rodzaje alkoholi.
Pani Renata Frąckowiak powiedziała, że obecnie obowiązująca uchwała dopuszcza
możliwość wydania 45 zezwoleń na sprzedaż wina w sklepie, wykorzystanych jest 36, na
wódkę 35, a na piwo 37. W lokalach gastronomicznych na 18 możliwych do wydania
zezwoleń, wydano 10 zezwoleń na sprzedaż wina, 11 zezwoleń na sprzedaż wódki i na
nielimitowane do tej pory piwo 15 zezwoleń.
Pan Tomasz Kojder stwierdził, że projekt ww. uchwały zakłada dużo większą ilość
możliwych do wydania zezwoleń. Zapytał, o przyczynę takiej propozycji.
Pani Renata Frąckowiak powiedziała, że nie zwiększa się ilości zezwoleń. Przeliczono
tylko liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, poza miejscem spożycia tj. sklepów,
było ich 45, oraz 18 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu jego
sprzedaży (gastronomia). Zaznaczyła, że do tej pory ilość zezwoleń na piwo nie była
limitowana.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że celowo zwiększa się ww. limity, aby nie
zwoływać, co chwilę sesji Rady Miasta, gdy okaże się, że te one zostały przekroczone.
Przypomniał, że obecnie praktycznie każdy sklep i pub bazuje na sprzedaży piwa. Zaznaczył,
że to rynek reguluje ich ilość. Zazwyczaj są to Delikatesy, gdzie oprócz produktów
spożywczych, sprzedawane jest piwo. Dodał, że sklepów typowo alkoholowych jest
w naszym mieście tylko dwa.
Pani Renata Frąckowiak powiedziała, że jeden z nich znajduje się na ulicy M.
Konopnickiej, a drugi w Rynku. Obydwa sklepy w swojej ofercie mają również prezenty
i pamiątki.
Pan Tomasz Kojder zapytał o dynamikę wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Pani Renata Frąckowiak powiedziała, że w ostatnim czasie występowała tendencja
spadkowa, kilka sklepów wygasiło zezwolenia.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego
projektu uchwały, wobec ich braku, przeszedł do opiniowania omawianego projektu uchwały.
Ogłosił wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie usytuowania na terenie miasta Przeworska
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dodał, że państwo radni otrzymali
w dniu dzisiejszym autokorektę ww. projektu uchwały.
Pani Renata Frąckowiak powiedziała, że znowelizowana ustawa narzuca obowiązek
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podjęcia uchwały z nową podstawą prawną. Zaznaczyła, że treść uchwały podjętej w 2011
przez Radę Miasta Przeworska nie ulega zmianie, zmienia się tylko i wyłącznie podstawa
prawna ww. projektu uchwały. Zaznaczyła, że jej zapisy dobrze spisują się w praktyce i nie
ma potrzeby ich zmieniania.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu
uchwały. Udzielił głosu Panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał o przyczynę wyłączenia szkoły muzycznej w paragrafie 1
omawianej uchwały z zapisów odnoszących się do lokalizacji miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych.
Pani Renata Frąckowiak powiedział, że takie były zapisy obowiązującej uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że lokale położone w pobliżu szkoły
muzycznej, nie mogłyby znaleźć najemców. Dodał, że na ulicy M. Konopnickiej,
w niedalekim sąsiedztwie szkoły muzycznej znajdują się sklepy spożywcze, w których
sprzedawany jest alkohol. Nadmienił, że jeśli zostanie zastosowany ten zapis dotyczący
odległości również w stosunku do szkoły muzycznej, to Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Przeworsku nie znajdzie chętnych do wynajęcia lokali handlowych. Dodał, że sklepy
spożywcze, które nie mają alkoholu w swojej ofercie, są szybko likwidowane.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego
projektu uchwały, wobec ich braku, przeszedł do opiniowania ww. projektu uchwały. Ogłosił
wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowych, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miejską
Przeworsk przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt tej uchwały również wynika
z nowelizacji ustawy prawo oświatowe i konieczności wprowadzenia stosownych jej zapisów
do podstawy prawnej. Zaznaczył, że treść projektu uchwały nie uległa zmianie.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego
projektu uchwały, udzielił głosu Panu Tomaszowi Kojdrowi.
Pan Tomasz Kojder zapytał, czy dyrektorzy przedszkoli, obsługa przedszkola oraz
rodzice są zadowoleni z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dzieci w przedszkolach.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że nie ma takiej wiedzy na ten moment
i postara się przedstawić informacje w tej kwestii na jutrzejszym posiedzeniu komisji Rady
Miasta Przeworska lub najbliższej sesji.
Pan Wojciech Superson poinformował, że w dniu wczorajszym uczestniczył
w spotkaniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty i dyrektorem przedszkola. Stwierdził, że
dyrekcja przedszkola jest bardzo zadowolona z wprowadzonego rok temu systemu.
Zaznaczył, że system znacznie usprawnia pracę związaną z ewidencją pobytu dziecka
w przedszkolu. Zwiększa ponadto bezpieczeństwo dzieci, w czasie ich pobytu w jednostce.
Przypomniał, że do przedszkola nie mogą wchodzić osoby postronne, bez opowiedzenia się
personelowi przedszkola.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania do Burmistrza
Miasta Przeworska. Wobec braku chętnych do zabierania głosu, przeszedł do opiniowania
ww. projektu uchwały. Ogłosił wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały, który państwo radni otrzymali na
dzisiejszym posiedzeniu komisji, w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że przed każdymi wyborami tworzone są
odrębne obwody do głosowania. Powołuje się taki w przeworskim szpitalu. W przeszłości
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taki obwód był tworzony w Domu Pomocy Społecznej, ale jej Dyrektor wystąpiła o nie
tworzenie w tej placówce odrębnego obwodu głosowania.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego
projektu uchwały, wobec ich braku, przeszedł do opiniowania ww. projektu uchwały. Ogłosił
wyniki głosowania: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania do
Burmistrza Miasta Przeworska, poprosił o ich zadawanie. Udzielił głosu Panu Stanisławowi
Wajdzie.
Pan Stanisław Wajda poprosił o podjęcie interwencji w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich i skoszenie traw przy ulicy Gorliczyńskiej na drodze DW 835, zwłaszcza
w okolicy myjni samochodowej.
Pan Lesław Gmyrek udzielił głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy rozpoczął się już montaż kolektorów słonecznych
i fotowoltaiki?.
Burmistrz Miasta Przeworska odpowiedział pozytywnie.
Pan Adam Kaczmar zapytał, z której strony jest usytuowane wejście na plac zabaw na
Oś. Sienkiewicza.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że znajduje się ono koło śmietnika
i trzepaka, a prowadzi do niego wyasfaltowana ścieżka, a później chodnik.
Pan Lesław Gmyrek udzielił głosu Panu Grzegorzowi Sebzdzie.
Pan Grzegorz Sebzda stwierdził, że przy ulicy Kołłątaja na wysokości budynku 11
została zburzona dość duża część muru cmentarnego. Poprosił o jej zabezpieczenie przed
przechodniami, którzy narażając się na niebezpieczeństwo skracają sobie drogę na groby
bliskich. Zapytał następnie o sprawę wydzielenia pasa dla przechodniów na parkingu wzdłuż
sklepu ROSSMAN. Przypomniał, że temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji
Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska w dniu 26 lutego br. Poprosił
o przedstawienie poczynionych starań w kwestii uregulowania skomplikowanego stanu
prawnego ww. działki.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że Urząd Miasta wystąpił do Starosty
Przeworskiego z wnioskiem o przejęcie tego parkingu, pasa drogowego działki należącej od
naszego samorządu. Czynność ta pozwoli na pełne dysponowanie przyległym do sklepu
parkingiem, przystankiem autobusowym i pasem drogowym jednemu zarządcy. Zaznaczył, że
aktualnie oczekuje, po wstępnych rozmowach na decyzje Starosty Przeworskiego w tej
sprawie. Wyraził nadzieję, że na wrześniowej sesji Rady Miasta Przeworska dojdzie do
finalizacji przygotowywanej zamiany działek pomiędzy naszymi samorządami. Stwierdził
następnie, że zleci zarządcy cmentarza zabezpieczenie miejsca wyburzenia muru
cmentarnego. Dodał, ten stan musi przetrwać do następnego roku, w którym planowana jest
kontynuacja remontu muru cmentarnego na starym cmentarzu.
Pan Grzegorz Sebzda zasugerował, aby w miejscu powstałej wyrwy w murze
cmentarnym obok wejścia do budynku KRUS-u urządzić bramkę wejściowa na cmentarz.
Dodał, że takie są oczekiwania mieszkańców miasta.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że niestety nie ma takiej możliwości. Nie
ma, bowiem możliwości przeniesienia grobowców w inne miejsce, aby urządzić przejście do
głównej alei.
Pan Lesław Gmyrek udzielił głosu panu Tomaszowi Kojdrowi.
Pan Tomasz Kojder stwierdził, że remont ulicy Kościelnej dobiega końca. Zapytał,
czy taka kostka, w kolorze czerwonym będzie kładziona na całym mieście.
Burmistrz Miasta Przeworska odpowiedział, że nie. Dodał, że zarówno kolor jak
i materiał, z którego wykonana została droga i chodnik zostały narzucone przez
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przypomniał, że pierwotnie była tam droga
z czerwonej klinkierówki, ale po latach użytkowania zszarzała. Zaznaczył, że w jego zamyśle
było ułożenie tej drogi, z materiałów, które są używane na terenie całego miasta. Dodał, że
gdyby istniała taka możliwość, na pewno by z niej skorzystał. Podkreślił również, że koszt tej
inwestycji byłby niższy o około 100 000 zł.
Pan Lesław Gmyrek zapytał, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania do
Burmistrza Miasta Przeworska.
Pan Adam Kaczmar zauważył, że kostka brukowa jest kładziona na płasko na tej
drodze.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że taki był projekt i nie można go
było zmieniać. Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraziła zgody na jakiekolwiek
zmiany w zaakceptowanym wcześniej projekcie (zmiana koloru, zmiana materiału kostki
brukowej).
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy ta kostka nie będzie podatna na pęknięcia i złamania
oraz w jaki sposób będzie można parkować na ulicy Kościelnej?
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że parkowanie na tej ulicy będzie
jednostronne.
Burmistrz Miasta Przeworska dodał, że wymienione zostały lampy oświetleniowe
i zostało zrobione odwodnienie.
Pani Anna Świderska-Ciupa zapytała, co będzie budowane obok Miejskiego Ośrodka
Kultury w Przeworsku.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że właściciele Piekarni Felicja
dostali wypowiedzenie umowy najmu lokalu zajmowanego w budynku przy ulicy
Krasickiego i w tym miejscu budują sklep spożywczy, ciastkarnię.
Pan Grzegorz Sebzda poprosił o odmalowanie słupów oświetleniowych na ulicy
H. Kołłątaja.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że o ile starczy na to środków finansowych,
to będzie taka możliwość. Poinformował, że odmalowuje się najbardziej zniszczone słupy
oświetleniowe
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy ktoś z państwa
radnych ma jeszcze pytania do Pana Burmistrza Miasta Przeworska. Wobec braku chętnych
do zadawania pytań, podziękował za udział w posiedzeniu komisji Burmistrzowi Miasta
Przeworska, Zastępcy Burmistrza Miasta Przeworska, pracownikom Urzędu Miasta oraz
obecnym na posiedzeniu radnym. Następnie zakończył jej obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Katarzyna Obłoza………………………………..
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska
Lesław Gmyrek
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