Protokół Nr 2 /2018
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
odbytej w dniu 26 listopada 2018 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji, jak załączona lista obecności, Pani
Elżbieta Cholewa radna Miasta Przeworska, Pan Wacław Krupa radny Miasta Przeworska,
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Pan Wojciech Superson Zastępca
Burmistrza Miasta Przeworska, Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska oraz
mieszkaniec miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska Pan
Krzysztof Wiśniowski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Poinformował,
że tematem komisji będzie zapoznanie się z materiałami na najbliższą sesję Rady Miasta
Przeworska, zwołaną na dzień 29 listopada 2018 r. Oznajmił, że omawianie projektów
uchwał obywało się będzie zgodnie z zaproponowanym na nią porządkiem obrad. Poprosił
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
rok 2018. Zaznaczył, że państwo radni w dniu dzisiejszym otrzymali autokorektę ww.
uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska Pan Leszek Kisiel przedstawił uzasadnienie do § 1,
informując, iż odnosi się on do wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku.
Zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł. Ww.
środki pochodzą z wynajmu klas Szkole Muzycznej w Przeworsku i zostaną przeznaczone na
zakup wyposażenia szkoły. Paragraf drugi obejmuje zapisy odnoszące się do wniosku
Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Nr. 2 w Przeworsku. Zwrócili się oni z prośbą
o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.952 zł. Zwiększenie nastąpiło na
wskutek wprowadzenia w życie Uchwały Nr. LV/480/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30
sierpnia 2018 r., w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
W paragrafie 3 wprowadza się środki dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku z tytułu
wypłaty drugiej transzy odszkodowania wypłaconego z tytułu powstałej szkody ( zalanie dwu
klas lekcyjnych) przez ubezpieczyciela InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Group w wysokości 21.622,55 zł. Łącznie z tytułu ubezpieczenia Przedszkole
uzyskało kwotę ponad 42.000 zł. Dzięki niej wyremontowano generalnie dwie klasy
lekcyjne. W paragrafie 4 na wniosek Dyrektorów Przedszkoli Miejskich Nr 2 i Nr 3 zwiększa
się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.952 zł. Zwiększenie spowodowane jest
wprowadzeniem w życie Uchwały Nr LV/480/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia
2018 r., w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i większą
liczbą godzin płatnych za wychowanie przedszkolne od nowego roku szkolnego 2018/2019.
W paragrafie 5 zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 dotacje celowe otrzymane
z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 148.824 zł, w związku z aktualizacją
podstawowej kwoty dotacji na przedszkola niepubliczne i wzrostem liczby dzieci
przedszkolnych, zamieszkałych na terenie innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli na
terenie Gminy Miejskiej Przeworsk z przeznaczeniem na Przedszkola i Oddziały
Przedszkolne Niepubliczne i Niepubliczny Żłobek. W paragrafie 6 zwiększa się dochody
budżetowe w dziale 758 w związku z otrzymaniem kwoty 70 432 zł ze środków rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych
i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych. W paragrafie 7,
w związku nowelizacją ustawy o Samorządzie Gminnym, która weszła w życie 31 stycznia
2018 r. i wprowadziła obowiązek transmisji obrad rady oraz głosowania za pomocą urządzeń
elektronicznych należy zabezpieczyć środki na zakup w/w sprzętu. Zaznaczył, że samorząd
nie uzyskał żadnych środków dotacyjnych na ten cel. W paragrafie 8 zmiany w budżecie
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podyktowane są koniecznością ujednolicenia nazwy zadania inwestycyjnego wynikającego
z dokumentacji projektowej z nazwy ,,Opracowanie dokumentacji przebudowy Miejskiego
Stadionu Sportowego ul. Budowlanych ” na zadanie pod nazwą „Przebudowa boiska
sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku.” W paragrafie 9, w związku z reformą
oświaty należy zabezpieczyć brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości
87.000 zł. W paragrafie 10, w związku z podpisaną umową o wsparcie realizacji zadania
publicznego realizowanego w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2018” należy wprowadzić środki po stronie dochodowej jak
i wydatkowej w wysokości 37.514 zł (środki budżetu państwa w kwocie 26.925 zł, środki
Funduszu Pracy w kwocie 10.589 zł) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów
wynagrodzenia asystentów rodziny. Zapisy paragrafu nr 11 i 12 odnoszą się do umowy
podpisanej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków o dofinansowanie zadania:
,,Przeniesienie i odtworzenie budynku mieszkalnego przy ul. Tkackiej 1 na teren Skansenu
Pastewnik w Przeworsku.” Środki na realizację ww. zadania należy wprowadzić po stronie
dochodowej jak i po stronie wydatkowej.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy w paragrafie 8 ww. uchwały chodzi
o przebudowę starego stadionu?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w budżecie miasta Przeworska
znajdowała się kwota na ogólne opracowanie koncepcji przebudowy stadionu, zadanie miało
dotyczyć starego Stadionu Orła i nowego Ośrodka. W tym roku została podpisana umowa
o wykonanie dokumentacji przebudowy Ośrodka. W przyszłym roku planowane jest
podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji starego stadionu.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy Państwo radni mają pytania do projektu
uchwały. Udzielił głosu radnemu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, czy kwota wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku odszkodowania pokryła poniesione koszty
remontu zalanych sal lekcyjnych.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że z nadwyżką. Poniesione koszty remontu
zostały pokryte i wyremontowano kompleksowo dwie sale lekcyjne.
Pan Marek Janisz zapytał (do zapisów paragrafu 7) czy zakup urządzeń do głosowania
imiennego został pokryty ze środków własnych Gminy Miejskiej Przeworsk.
Burmistrz Miasta Przeworska odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały, następnie oddał głos Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że jakość urządzeń zbierających dźwięk
i rejestrujących obraz, używanych w czasie transmisji obrad Rady Miasta Przeworska jest
bardzo niska i pozostawia wiele do życzenia. Poprosił następnie o przybliżenie planów
remontowych na terenie obiektów MOSiR, zwłaszcza o usytuowanie planowanej do
wykonania bieżni.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że czterotorowa pełnowymiarowa 400metrowa bieżnia ma okalać duży stadion. Dodatkowo planuje się urządzenie sześciu torów do
biegów krótkich z hamownią. Oprócz tego zaplanowano montaż urządzeń do skoku wzwyż,
naskoku, do skoku w dal oraz trójskoku. Ponadto, stanowisko do pchnięcia kulą. Zaznaczył,
że budowa ww. elementów jest konieczna, aby złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu
o dofinansowanie inwestycji. Planowane jest również wykonanie ½ boiska do koszykówki,
przebudowa i powiększenie skate parku, budowa boiska do piłki plażowej, budowa ścieżki do
street woking, budowa parku linowego dla dzieci, wiaty dla rodziców, wiaty dla kobiet
z małymi dziećmi oraz wybieg dla psów.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
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jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały, następnie oddał głos Panu Markowi
Janiszowi.
Pan Marek Janisz powiedział, że wielu mieszkańców miasta cieszy się z faktu
powstania nowego obiektu przy ulicy Budowlanych. Zgłaszają jednak uwagi o licznych
dewastacjach urządzeń na nim się znajdujących. Zaznaczył, że po zmroku robi się tam
niebezpiecznie. Zapytał, czy przy okazji planowanych inwestycji możliwy będzie montaż
całodobowego monitoringu.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że takie są plany. Aktualnie kamery
znajdują się na Brico Marche. Planowane jest położenie światłowodu, który pozwoli na
monitorowanie całego obiektu, zwłaszcza w części sąsiadującej z terenem oczyszczalni
ścieków. Zaznaczył, że obiekt jest systematycznie dewastowany przez młodzież, a usilne
prośby kierowane do Policji o wzmożenie monitoringu nie przynoszą odzewu.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 pod opinię Komisji. Następnie ogłosił
wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że od kilku lat trwają przygotowania do
realizacji projektu „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy–Dynów”.
Kolejka stanowi dużą atrakcję turystyczną, ale wymaga sporych nakładów finansowych.
Przypomniał, że swój bieg rozpoczyna w Przeworsku, a kończy w Dynowie. Przebiega przez
następujące Gminy: Gminę Przeworsk, Miasto i Gminę Kańczuga, Gminę Jawornik Polski,
Gminę Dynów, Miasto Dynów i Gminę Hyżne. Starostwo Powiatowe w Przeworsku
przygotowało projekt rewitalizacji ww. atrakcji i jako lider projektu zwróciło się do Gmin,
przez które przebiega kolej wąskotorowa o partycypację w jego kosztach. Wkład inwestora
został podzielony na dwie części. Pierwsza część wkładu własnego w projekcie, to środki
Powiatu Przeworskiego, a drugie 50%, to środki poszczególnych Gmin. Finansowanie przez
Gminy wkładu własnego rozłożono na okres trzech lat. W roku 2019 zaplanowano go
w wysokości 1050 zł, w roku 2020 w wysokości 84.000 zł, a w roku 2021 w wysokości
85 682 zł. Podkreślił raz jeszcze, że kolejka wąskotorowa jest dużą, ale bardzo zaniedbaną
atrakcją turystyczną i wymaga sporych nakładów finansowych. Projekt opiewa na kwotę 20
mln złotych, która w znacznej części ma zostać przeznaczona na remont torowiska.
Podkreślił, że jest to istotny punkt, jeśli chodzi o turystykę w naszym mieście i w Powiecie.
Przedłożony projekt uchwały pozwoli na podpisanie umowy partnerstwa, a w późniejszym
czasie na złożenie wniosku o jego dofinansowanie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, po czym udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy przygotowany projekt inwestycji będzie przewidywał
również remont budynku na stacji Przeworsk-Wąski?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt przewiduje tylko modernizację
torowiska. Stwierdził, że budynek poczekalni Przeworsk –Wąski wymaga generalnego
remontu, a tym samym również sporych nakładów finansowych. Dodał, że nie jest on
wpisany na listę zabytków, w przeciwieństwie do budynku Stacji w Dynowie, czy niektórych
budynków stacji wiejskich. W ramach inwestycji zaplanowano remont torowiska, wiaduktów,
oznakowania, oświetlenia, mostu.
Pan Adam Kaczmar zapytał czy za remont budynków stacji na trasie przejazdu kolejki
odpowiadać będą włodarze gmin?
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Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że najprawdopodobniej tak. Przypomniał
następnie, że budynek Dworca PKP Przeworsk Główny przeszedł niedawno kapitalny remont.
Sąsiedztwo zdewastowanego budynku Przeworsk-Wąski i bardzo zaniedbanego jego obejścia
negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Zaznaczył, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści
nie mają wiedzy o tym, kto jest właścicielem poszczególnych nieruchomości.
Pan Marek Janisz utwierdził się następnie w przekonaniu, że zniszczone budynki
poczekalni Przeworsk-Wąski są własnością Powiatu Przeworskiego. Poddał pod wątpliwość
sens remontu budynku stacji w Krzeczowicach.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że ten budynek z pewnością zostanie kiedyś
wyremontowany przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku, a budynki stacji w pozostałych
miejscowościach będą remontowane przez gminy.
Pan Benedytk Magoń stwierdził, że obraz budynku Przeworsk-Wąski niestety nie
zachęca nawet do korzystania z takiej atrakcji, jaką jest podróż kolejką.
Pan Adam Kaczmar zasugerował zabezpieczenie budynku siatką, aby nie straszył
swym widokiem i nie stwarzał zagrożenia dla przebywających w pobliżu osób.
Burmistrz miasta Przeworska powiedział, że będzie rozmawiał w tej kwestii ze
Starostą Przeworskim.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu radnej Elżbiecie
Cholewie.
Pani Elżbieta Cholewa zapytała, czy w związku ze zmianą władz w Starostwie
Powiatowym w Przeworsku projekt ten będzie kontynuowany?
Burmistrz Miasta Przeworska wyraził nadzieję na to, że nowi włodarze Starostwa
Powiatowego w Przeworsku zachowają ciągłość działań strategicznych i będą kontynuować
ważne dla rozwoju Powiatu zadania inwestycyjne, ściągające turystów. Przypomniał, że jest
to jedna z nielicznych w Polsce tego rodzaju atrakcji turystycznych. Zaznaczył, że jest to
druga kolejka na podkarpaciu. Jej długość wynosi 46 km, a na trasie znajduje się wiele
pięknych krajobrazów oraz jedyny w Polsce tunel na trasie kolejki wąskotorowej.
Pan Benedykt Magoń stwierdził, że Przeworska kolejka jest znacznie większą atrakcją
niż kolejka bieszczadzka.
Burmistrz Miasta Przeworska oznajmił, że planuje się utworzenie trzech wariantów
trasy o rożnej długości. Trasy długiej na trasie Przeworsk – Dynów, drugiej trasy na
Przeworsk-Zalew w Łopuszce Małej oraz na trasie Dynów – tunel. Podkreślił, że praca
parowozu na długich tarasach nie jest opłacalna.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt uchwały
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania
wykraczającego poza rok budżetowy 2018 pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki
głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu
uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że od kilku lat trwają rozmowy, aby
zmienić obraz Stadionu przy ulicy Budowlanych w Przeworsku. Przypomniał, że w budżecie
miasta zostały zarezerwowane środki na opracowanie koncepcji i dokumentacji obiektu przy
ulicy Budowlanych na budowę bieżni. W celu zaoszczędzenia czasu proponuje aktualnie
rozpoczęcie działań mających na celu przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie
pozwoleń na budowę nowego obiektu na stadionie miejskim. Przypomniał, że cały budynek
zaplecza socjalnego, budowany w latach 50-tych, aktualnie nie spełnia już żadnych
standardów. Dodał, że tygodniowo korzysta z niego około 300 osób. Zaznaczył, że stale
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pojawiają się problemy z toaletami, ogrodzeniem, oświetleniem boiska i całego terenu obiektu
oraz z monitoringiem. Podkreślił, że budynek nie nadaje się do przebudowy, musi on zostać
zburzony. Remont i modernizacja ww. elementów zawarta zostanie w przygotowywanym
projekcie budowy. Nadmienił, że na tego typu budynki istnieje możliwość uzyskania
dofinasowania. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku uda się przygotować dokumentację
projektową na budowę zaplecza socjalnego, trybuny dla widowni, przebudowę boiska
bocznego oraz odwodnienie boiska głównego. Dodatkowo planowane jest doświetlenie
całego obiektu, położenie sieci nawadniającej boisko oraz monitoring całego obiektu.
Pan Krzysztof Wiśniowski stwierdził, że planowany zakres prac obejmuje gruntowną
przebudowę obejścia płyty boiska, budowę nowego budynku socjalnego z trybunami oraz
znaczące zmiany w wyglądzie i poszerzeniu funkcjonalności Ośrodka.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że bardziej ekonomiczne jest wyburzenie
starego budynku i budowa nowego, niż remont starego obiektu.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, po czym udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy planowany jest również montaż nowego
nagłośnienia.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że tak.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt uchwały
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania
wykraczającego poza rok budżetowy 2018 pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki
głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu
uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Miejską Przeworsk wspólnie z Powiatem
Przeworskim, Gminą Przeworsk, Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Jawornik Polski,
Gminą Dynów, Miastem Dynów i Gminą Hyżne umowy partnerstwa dotyczącej realizacji
wspólnego zadania o nazwie ,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jest to upoważnienie dla Burmistrza
Miasta Przeworska do podpisania ww. porozumienia na podjęcie współpracy z Powiatem
Przeworskim oraz władzami samorządowymi gmin leżących na szlaku kolejki wąskotorowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, po czym udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, jakiego rodzaju prace zostały zaplanowane do wykonania
w 2019 r. w ramach ww. porozumienia.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że są przewidziane wstępne działania.
Dodał, że ocena wniosku i podpisanie umowy nastąpi w okresie letnim. Wykonanie głównych
prac zaplanowano na 2020 i 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, po czym udzielił głosu Panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, czy liderem projektu będzie Powiat Przeworski, ponieważ
fakt ten nie wynika z przedłożonego radnym projektu porozumienia.
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Burmistrz Miasta Przeworska odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt omawianej
uchwały pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, 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 główny najemca lokalu położonego
w bloku przy ulicy M. Konopnickiej 17 zwrócił się z wnioskiem jego sprzedaż. Dodał, że jest
to ostatni wnioskodawca spośród mieszkańców tego bloku, któremu Rada Miasta wyraża
zgodę na sprzedaż zajmowanego mieszkania. Mieszkańcy chcą skorzystać z możliwości 90 %
bonifikaty na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w tym bloku, zgodnie z zapisami
uchwały Rady Miasta Przeworska.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt ww.
uchwały pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, 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.
Burmistrz Miasta Przeworska oddał głos Zastępcy Miasta Przeworska.
Pan Wojciech Superson powiedział, że projekt uchwały dotyczy dzierżawy działki nr
115/3 obręb nr 4 m. Przeworska (ulica Zagłoby). Dodał, że dotychczasowy dzierżawca
wyraził zainteresowanie dalszą dzierżawą nieruchomości. Działka znajduje się pod garażem
osoby, która niedawno go nabyła.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt omawianej
uchwały pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/248/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk
a Gminą Leżajsk w przedmiocie powierzenia Gminie Leżajsk realizacji części zadań
własnych Gminy Miejskiej Przeworsk w zakresie przetwarzania i zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Przeworska.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że od dwóch lat Miasto Przeworsk ma
podpisane porozumienie międzygminne z Gminą Wiejską Leżajsk w przedmiocie
powierzenia jej od roku 2016 realizacji zadań własnych gminy w zakresie przetwarzania
i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta
Przeworska. Na podstawie zawartego porozumienia odpady z Przeworska trafiają do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, która jest
własnością Zakładu Komunalnego Stare Miasto – Park. Jego właścicielem jest Gmina
Leżajsk. Z uwagi to, że Stare Miasto Park tj. spółka komunalna w Gminie Leżajsk złożyło
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacji instalacji do sortowania odpadów
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. NFOŚ stwierdził, że porozumienia
z gminami, które swoje obowiązki w zakresie przetwarzania i zagospodarowania zmieszanych
odpadów komunalnych powierzyły Gminie Leżajsk powinny odzwierciedlać czasookres
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analizy ekonomicznej, która była prowadzona na 25 lat do przodu. W tym czasie określano
wszystkie wskaźniki ekonomiczne, które są oceniane przy ocenie ekonomicznej wniosku.
Zawarte z Gminą Leżajsk porozumienie sięga tylko roku 2036. Wójt Gminy zwrócił się
z wnioskiem o przedłużenie umowy tak, aby czas jego trwania pokrywał się z okresem
analizy ekonomicznej, tj. do roku 2042. Zaznaczył, że okres trwałości projektu wynosi pięć
lat, a po nim, nasz samorząd może wycofać się z zawartego porozumienia.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt omawianej
uchwały pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, 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 ustanowienie służebności przesyłu.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że
projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości miejskiej, (działki nr
796/8, Obręb nr 1) na czas nieokreślony na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, która planuje
budowę przyłącza gazociągowego do nowopowstającego przedszkola niepublicznego przy
ulicy Pszennej.
Pan Adam Kaczmar zapytał o położenie nowobudowanego budynku.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że budynek powstaje
w sąsiedztwie przeworskiego Gimnazjum, a na załączonych do projektu uchwały mapach
zaznaczono kolorem zielonym drogę przebiegu służebności przesyłu.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt omawianej
uchwały pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, 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 ustanowienie służebności przesyłu.
Pan Wojciech Superson powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej, jako
działka Nr 2514/3, obręb nr 4 m. Przeworska na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, celem budowy sieci gazociągowej do nowo
powstających zabudowań mieszkalnych przy ulicy bocznej Wiejskiej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt omawianej
uchwały pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, 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 ustanowienie służebności przesyłu.
Pan Wojciech Superson powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na
obciążenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Przeworsk oznaczonej, jako działki Nr 1066, 1097/1, 1299, obręb nr 1 m. Przeworska,
(stanowiące drogi wewnętrzne, równoległe do ulicy Za Parowozownią) na rzecz Przeworskiej
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., celem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt omawianej
uchwały pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
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jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Przeworska.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że na terenie miasta
Przeworska funkcjonują dwa żłobki prowadzone przez Wyższą Szkołę Społeczno –
Gospodarczą w Przeworsku. Rada Miasta Przeworska ustaliła dotację celową na każde
dziecko uczęszczające do żłobka w wysokości 200 zł miesięcznie. Kwota dotacji
przysługiwała każdemu dziecku, niezależnie od jego miejsca zamieszkania, czy było to
dziecko zamieszkujące na terenie naszego miasta, czy też na terenie ościennych gmin.
Nadmienił, że aktualnie zmieniła się regulacja prawna i gmina może skorzystać z innego
charakteru rozliczeń, dlatego przygotowano projekt ww. uchwały. Zmieniono zapisy, co do
dotowania pobytu w żłobku dzieci zamieszkujących poza miastem Przeworsk. Dotacją celową
objęte mogą być także dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy, pod warunkiem podpisania
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a gminą, której
mieszkańcem jest dziecko. Jeśli dana Gmina nie wyrazi zgody na podpisanie takiego
porozumienia, to pełne koszty pobytu dziecka w żłobku pokryje rodzic. Zaznaczył, że
znacząca liczba dzieci w przeworskich żłobkach zamieszkuje na terenie sąsiednich gmin. Po
podjęciu przedmiotowej uchwały, zwróci się do Wójtów Gmin z propozycją podpisania
stosownych porozumień na dotowanie pobytu w przeworskim żłobku dzieci zamieszkujących
na terenie ich gmin.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt omawianej
uchwały pod opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2019”.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Miasta Przeworska jest zobowiązana
do uchwalania corocznego programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Termin
uchwalenia ww. programu mija 30 listopada każdego roku, poprzedzającego okres
obowiązywania programu. Tak, jak w latach poprzednich został przedłożony Radzie Miasta
projekt uchwały zawierający Program Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019. Zaznaczył następnie, że ww. program nie różni
się od programu obowiązującego w roku poprzednim.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt ww. uchwały pod
opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, 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
ustanowienie służebności przesyłu. Poinformował, że ten i następny omawiany projekt
uchwały radni otrzymali w dniu posiedzenia komisji i będą one wprowadzane do porządku
obrad sesji Rady Miasta Przeworska w dniu 29 listopada br.
Pan Wojciech Superson powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na
obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości miejskiej oznaczonej, jako działka nr 517/2
Obręb nr 1, (droga osiedlowa przy ul. Benbenka) celem wykonania na niej sieci gazowej.
Oznajmił, że obciążenie nastąpi na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa.
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt ww. uchwały pod
opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Przeworska do określania czynności związanych
z poleceniem wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta
Przeworska.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt uchwały został
przygotowany w celu umożliwienia Przewodniczącemu Rady Miasta Przeworska
wykonywania podróży służbowych i spotkań w związku z pełnioną funkcją w Radzie Miasta.
Projekt uchwały wskazuje Pana Marka Janisza, jako Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Przeworska dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Przeworska
czynności polegających na określeniu terminu i miejsca zadania oraz miejscowości
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt ww. uchwały pod
opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poinformował
następnie, że komisja otrzymała pismo Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie wydania
opinii w kwestii wydzielenia i wykupu części działki nr 57/2 Obręb nr 2 miasta Przeworska
przez Gminę Miejską Przeworsk. Poprosił o przedstawienie ww. sprawy.
Pan Wojciech Superson powiedział, że wskazana działka aktualnie stanowi drogę
dojazdową do pól. W dawniej obowiązującym miejskim planie zagospodarowania
przestrzennego na ulicy Solarza była na niej planowana droga osiedlowa. Układ
komunikacyjny ulicy Solarza pozwala na przedłużenie drogi dojazdowej do domostw poprzez
przekształcenie w przyszłości działki nr 57/2 z drogi polnej w drogę osiedlową bez
ponoszenia w przyszłości zbędnych kosztów ewentualnego odszkodowania za zburzenie
ogrodzenia lub zniszczenie nasadzeń. Stwierdził, że wykup ww. nieruchomości jest zasadny.
Ponadto w przyszłości ułatwi komunikację na rozbudowującym się osiedlu oraz położonej
nieopodal strefie przemysłowej, zlokalizowanej przy ulicy Gorliczyńskiej. Dodał, że na
działce nie ma ustanowionych żadnych służebności, więc właściciel ww. działki może
zamknąć w przyszłości tą drogę.
Pan Krzysztof Wiśniowski utwierdził się w przekonaniu, że jest to droga polna,
następnie poprosił członków komisji o przedstawienie ich zdania w przedmiotowej sprawie.
Oddał głos Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy istnieje dostęp do tej działki z drugiej strony.
Pan Wojciech Superson powiedział, że istnieje alternatywny dojazd do tych posesji od
strony drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Chałupki. Ponadto została wytyczona
droga polna na terenie strefy przemysłowej w celu ułatwienia komunikacji w tym terenie,
a będzie się ona łączyła w droga urządzona na działce nr 57/2.
Pan Adam Kaczmar zapytał, jaka jest pewność, że właściciel działki sąsiedniej nr 58
również wyrazi zgodę na jej sprzedaż w celu urządzenia drogi.
Pan Wojciech Superson powiedział, że nie ma takiej pewności, ale działka nr 58 nie
jest działką zabudowaną. Jej właściciel bez uzgadniania z jakimkolwiek urzędem może ją
zamknąć, nie podlega na niej również uzgodnieniu budowa na niej ogrodzenia u zarządcy
drogi.
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Pan Adam Kaczmar zapytał, co z działką 57/1? Czy jest przewidywana komunikacja
w druga stronę?
Pan Wojciech Superson powiedział, że właściciel tej działki chce budować
ogrodzenie. Dodał, że w trakcie rozmów z właścicielami nieruchomości uzyskał informację,
że nie chcą oni w aktualnie podejmować decyzji w sprawie jej sprzedaży.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, jaki byłby koszt zakupu tej nieruchomości.
Pan Wojciech Superson powiedział, że trudno w tym momencie to stwierdzić, ponieważ
należy w pierwszej kolejności dokonać podziału ww. nieruchomości a następnie zlecić jej
wycenę.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że aktualnie droga ta ma około 4 m
szerokości.
Pan Marek Janisz zapytał, czy wykup tej działki w tym momencie jest koniecznością?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że po uchwaleniu Miejskiego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w tym terenie będzie to obowiązek naszego samorządu.
Zaznaczył, że lepiej dokonać wykupu nieruchomości, która pozbawiona jest nasadzeń
i zabudowań ogrodzeniowych, niż płacić za nie odszkodowania.
Pan Benedytk Magoń stwierdził, że okoliczne działki będą działkami budowlanymi.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod opinię komisji
wniosek w sprawie wydzielenia i wykupu części działki nr 57/2 Obręb nr 2 miasta
Przeworska przez Gminę Miejską Przeworsk. Ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że Komisja po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Miasta
Przeworska z dnia 18.10.2018 r. i wysłuchaniu jego wyjaśnień, pozytywnie opiniuje wniosek
w sprawie wydzielenia i wykupu części działki nr 57/2 Obręb nr 2 miasta Przeworska przez
Gminę Miejską Przeworsk. Zapytał, czy państwo radni lub mieszkańcy mają pytania do
Burmistrza Miasta Przeworska. Udzielił głosu Panu Różańskiemu, mieszkańcowi miasta.
Pan Rafał Różański poprosił o podjęcie interwencji u właściciela budynku, Plac
Mickiewicza 3 i 4 w celu naprawienia barierek i poprawy oznakowania drogowego.
Zaznaczył, że zarówno znak drogowy jak i barierki oddzielające plac parkingowy od ulicy
Kilińskiego starszą swoim wyglądem oraz niekorzystnie wpływają na wizerunek tego
miejsca.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jeśli ww. oznakowanie drogowe
stanowić będzie własność miasta, to zostanie poprawione w przyszłym roku.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oddał głos Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał o przyczynę unoszenia się nad całym miastem
nieprzyjemnej woni, pochodzącej z oczyszczalni ścieków. Zapytał, czy środki wlewane do
studzienek są skuteczne i czy pomagają w zwalczaniu nieprzyjemnego zapachu?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że stosowane środki bakteryjne, wlewane
do studzienek kanalizacyjnych mają opóźniony okres działania. Zaznaczył, że trzeba je
stosować, przez conajmniej jeden miesiąc, aby odczuć zmiany. Poinformował, że
nieprzyjemny zapach pochodzący z oczyszczalni ścieków jest skutkiem awarii przepompowni
ścieków na terenie Gminy Wiejskiej Przeworsk. Nastąpiło tam skumulowanie dużych
ładunków ściekowych przez kilka dni, które nie miały dostępu do tlenu. Po jej ponownym
uruchomieniu fetor ulatniał się z wszystkich studzienek kanalizacyjnych. Dodał, że przez cały
czas pracuje Zakład Przetwórstwa Owocowego Rauch, który również zrzuca ścieki o dużym
ładunku. Zaznaczył, że nasza oczyszczalnia nie jest w stanie właściwie ich przerobić w
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krótkim czasie. Przypomniał, że przygotowywana modernizacja będzie miała na celu
zwiększenie jej mocy przerobowych nie w ilości ścieków, ale niesionego ładunku.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy został już rozstrzygnięty drugi przetarg na
modernizację Oczyszczalni Ścieków w Przeworsku.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że drugie otwarcie ofert nastąpi dnia 30
listopada br. Przypomniał, że cena pierwszej oferty w 100 % przekraczała zaplanowany koszt
inwestycji. Poinformował, że z podobne problemy mają Gospodarki Komunalne planujące
podobne do naszej inwestycje. Zaznaczył, że pomimo bardzo dużego kosztu ww. inwestycji,
zapowiada się problem z wyłonieniem wykonawcy.
Przewodniczący 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 Zastępcy Burmistrza
Miasta Przeworska, pracownikom Urzędu Miasta oraz obecnym na posiedzeniu radnym
i mieszkańcowi miasta. Następnie zakończył jej obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Katarzyna Obłoza………………………………..

Przewodniczący
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska
Krzysztof Wiśniowski

11

