Protokół Nr 3 /2018
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
odbytej w dniu 17 grudnia 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 Dorota Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska, Pani Anna Darecka Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, Pan Witold Adrian Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska 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 20 grudnia 2018 r. Oznajmił, że państwo radni otrzymali
w dniu dzisiejszym kilka autokorekt projektów uchwał oraz pięć nowych projektów uchwał;
które proponuje omówić, jako kolejne punkty porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta
Przeworska, rozpoczynając od punktu 22. Dodał, że wśród nich znajdują się uchwały
przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oddał głos Pani Annie Dareckiej
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.
Pani Anna Darecka powiedziała, że z końcem bieżącego roku przestanie obowiązywać
program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020, w jego miejsce Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono nowy program
pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z powyższym każda gmina
w celu uzyskania od Wojewody środków na prowadzenie go, zobowiązana jest do zmiany
obowiązujących w tym zakresie uchwał. Zmianie ulega zarówno program osłonowy, jak
i kryteria jego przyznawania. Przypomniała, że dotychczasowy program osłonowy
obowiązywał od 2014, a jego zapisy zostały poszerzone tylko o możliwość urządzenia
i wyposażenia stołówki szklonej, przedszkolnej. Zaznaczyła, że obydwie uchwały ściśle się ze
sobą łączą.
Pan Adam Kaczmar poprosił o podanie informacji, która z uchwał jest aktualnie
omawiana.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej powiedział, że omawiany jest projekt
uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
Pani Anna Darecka powiedziała, że z programu mogą skorzystać osoby, których dochody
nie przekraczają dla osób samotnych 1 051,50 zł netto na osobę, ale musi występować jakaś
dysfunkcja w rodzinie ( tj: niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, wyjście
z zakładu karnego, rodziny wielodzietne). Natomiast dochód na osobę w rodzinie nie może
przekroczyć 792 zł netto. Zaznaczyła, że dochód z tytułu programu 500+ oraz 300+ nie jest
wliczany do dochodu. Dodała, że są to bardzo wysokie stawki, jak na pomoc społeczną.
Poinformowała następnie, że pomoc może być świadczona w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego jak i pomocy rzeczowej. Osoby samotne, które same nie są w stanie samodzielnie
przygotować posiłku otrzymują posiłki, natomiast osoby, które mogą sobie same przygotować
posiłki otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 120 zł na miesiąc, na każdą osobę
w rodzinie. Dodała, że aktualnie zbierane są oferty firm cateringowych na przygotowywanie
ww. posiłków w przyszłym roku.
Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
każda osoba z terenu miasta może zgłosić się do MOPS-u, aby uzyskać taką pomoc.
Pani Anna Darecka oznajmiła, że pracownicy MOPS-u przeprowadzają wywiad i po
spełnieniu ww. kryteriów przyznają świadczenie. Podkreśliła, że po wprowadzeniu
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rządowego programu 500+ sytuacja materialna wielu osób w naszym mieście poprawiła się
i nie mają potrzeby korzystania z tej formy pomocy.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, czy sprawowany jest nadzór nad wydatkowaniem świadczenia
pieniężnego przeznaczanego na zakup żywności przez podopiecznych.
Pani Anna Darecka powiedziała, że MOPS nie ma takiego prawa. Zaznaczyła, że osobom,
co, do których istnieją podejrzenia, że mogą niewłaściwe wykorzystywać ww. środki
pieniężne wydawane są obiady. Zaznaczyła, że osobom nietrzeźwym obiady nie są
wydawane. Dzieciom szkolnym pokrywa się należność za posiłki w szkołach, a tylko w razie
specjalnej diety, wypłacany jest ekwiwalent pieniężny.
Pan Marek Janisz powtórzył pytanie, w jaki sposób jest sprawowany nadzór nad
wydatkowaniem świadczenia pieniężnego przeznaczanego na zakup żywności przez
dorosłych podopiecznych.
Pani Anna Darecka powiedziała, że po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego
i stwierdzeniu występowania patologii ( np. nadużywania alkoholu) wydawane są obiady.
Pan Marek Janisz zapytał, w jaki sposób organizowany jest dowóz posiłków dla
podopiecznych?
Pani Anna Darecka poinformowała, że osobom samotnym i niedołężnym dostarczane są
posiłki przez opiekunki społeczne. Oznajmiła, że posiłki są wydawane trzy razy w tygodniu, a
nie codziennie. Zaznaczyła, że aktualnie posiłki są wydawane w budynku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, stąd też częsty kontakt pracowników z podopiecznymi.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska Pan Wojciech Superson zasugerował naniesienie
poprawek w zapisach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023; w miejscu każdorazowego zapisu „Gmina Przeworsk” zapisu „Gmina
Miejska Przeworsk”. Stwierdził, że zapis „Gmina Przeworsk” odnosi się do Gminy Wiejskiej
Przeworsk. Wyliczył, że zmiany ww. zapisów należy dokonać w par. 1 ust. 3, par. 2 pkt.4,
par.4 pkt.2, par.5 pkt.1, par.5 pkt.2, par.5 pkt.5, par.6, par.7 pkt.2. Dodał, że zapisy uchwały
mówiące o przyjęciu wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Przeworsk
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020, muszą być
tożsame z zapisami „Programu osłonowego…”
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
oznajmił, że do dnia sesji Rady Miasta Przeworska zostanie przygotowana autokorekta ww.
błędnych zapisów. Zapytał następnie, czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego
projektu uchwały, wobec ich braku poddał projekt uchwały w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pod
opinię Komisji. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Oznajmił, że
z zaopiniowanym projektem uchwały łączy się projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby
objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Poprosił
o przedstawienie uzasadnienia do niego.
Pani Anna Darecka powiedziała, że podjęcie przez Radę Miasta Przeworska ww.
uchwały uprawnia nasz samorząd do skorzystania z rządowego programu o tym tytule.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy podopiecznym w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach
Programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium
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dochodowe w wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.
Stwierdziła, że projekt drugiej uchwały jest pokłosiem pierwszej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku poddał
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pod opinię Komisji. Ogłosił wyniki głosowania: za –
7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie. Podziękował Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przeworsku za udział w posiedzeniu Komisji. Poprosił o przedstawienie
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20222025” przez Pana Witolda Adriana Kierownika Referatu Ochrony Środowiska.
Pan Witold Adrian powiedział, że Gmina wykonuje ustawowo obowiązek
opracowania dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”. Zaznaczył, że jest to
bardzo obszerny dokument. Jego celem jest dokonanie analizy stanu poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do
realizacji w poszczególnych obszarach interwencji. Mają one zachować dobry stan
środowiska, a tam gdzie jest konieczna jego poprawa, przedstawić zadania naprawcze.
W programie tym wytyczono konkretne przedsięwzięcia związane z naprawą środowiska,
poprawą jego stanu, a także ustalono harmonogram ich realizacji. Przyjęto również zasady
monitoringu, pozwalające na ocenę realizacji ww. dokumentu. Opracowanie diagnozuje
aktualny stan środowiska w naszej miejscowości, odnosi się do programów rządowych
i wojewódzkich oraz wskazuje możliwe sposoby działań, które wpłyną na poprawę jego
stanu. Zaznaczył, że środowisko to również oddziaływanie prowadzonych w mieście
inwestycji, działanie sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, ochrona rzeki
Mleczki, ochrona powietrza. Nadmienił, że Przeworsk nie posiada stacji monitorującej emisję
pyłów PM10 i PM2,5; a badania powietrza na terenie miasta nie były robione. Poinformował,
że badania takie prowadzi miasto Jarosław. W naszej miejscowości przekroczone jest stężenie
benzo(a)pirenu – substancji rakotwórczej uwalnianej w wyniku spalania paliw stałych
w piecach (w domowych kotłowniach spalane są śmieci, węgiel słabej jakości). Aktualnie
Straż Miejska podjęła działania kontrolne na terenie miasta. Działania te prowadzone są
w godzinach popołudniowych i wieczornych. Przypomniał, że na końcowym etapie w naszym
mieście znajduje się realizacja Programu Odnawialnych Źródeł Energii. Większość montaży
paneli fotowoltaicznych, paneli solarnych oraz piecy typu pelet została już zakończona.
Dodał, że Gmina realizuje również programy wojewódzkie i rządowe. Prowadzi na ich rzecz
kampanie reklamowe ( termomodernizacja, wymiana pieców, itp.). W ramach jednego z nich,
mieszkańcy nakłaniani są do wymiany piecy C.O. starej generacji na nowe. Zaznaczył
następnie, że „Program Ochrony Środowiska…” jest bardzo obszernym dokumentem, a po
jego realizacji sporządza się raport.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, po czym udzielił głosu
Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że we wnioskach końcowych opracowania widnieje
informacja o tym, że badania skażenia powietrza oraz stopień oddziaływania hałasu na
środowisko nie są prowadzone. Zapytał czy są plany na ich przeprowadzenie?
Pan Witold Adrian powiedział, że w ramach działania MOF Jarosław-Przeworsk
został złożony wniosek na to, by na terenie miasta Przeworska powstała stacja pomiarowa.
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Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że wspólnie z miastem Jarosław złożono
wniosek na zakup urządzeń pomiarowych do oceny jakości powietrza oraz prowadzenia akcji
edukacyjnej w szkołach podstawowych. Dodał, że wniosek aktualnie znajduje się na etapie
oceny i trudno jednoznacznie stwierdzić czy nasze samorządy uzyskają jego finansowanie.
Zaznaczył, że pomiary stopnia zanieczyszczenia powietrza prowadzone są na bieżąco
w Przemyślu, Rzeszowie i Jarosławiu.
Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej udzielił głosu Panu Mateuszowi
Kowalowi.
Pan Mateusz Kowal zapytał czy w naszym mieście karani są mieszkańcy za palnie
śmieci.
Pan Witold Adrian odpowiedział, że kontrole Straży Miejskiej w tym zakresie dopiero
się rozpoczęły. Realizowane są one wg. przyjętego harmonogramu, ale jak do tej pory nie
ukarano żadnego mieszkańca mandatem. Zaznaczył, że Strażnicy Miejscy mają prawo
wejścia na posesję, do domu mieszkańca i skontrolowania tego, czym i w jaki sposób
ogrzewa się dom.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że pracownicy Straży Miejskiej przeszli
specjalistyczne szkolenia w czasie, których uzyskali uprawnienia i certyfikaty z ww. zakresu,
m.in. do pobrania próbek z pieca spalanego materiału. Przypomniał, że w latach poprzednich
prowadzone były kontrole i weryfikacja deklaracji śmieciowych. Poinformował, że dzięki
nim spora ilość mieszkańców złożyła stosowne korekty, co w znacznej mierze wpłynęło na
uszczelnienie systemu naliczania i poboru opłat za wywóz śmieci z naszego miasta.
Pan Stanisław Zawadzki mieszkaniec miasta poprosił o możliwość zabrania głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
poinformował, że udzieli głosu pod koniec posiedzenia Komisji. Następnie udzielił głosu
radnemu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy planowane jest prowadzenie prac związanych
z pomiarem stopnia hałasu w naszym mieście. Przypomniał, że ostatnie takie pomiary
prowadzone były w 2015 r.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w najbliższym czasie nie są planowane
takie pomiary. Poinformował, że zostaną one zlecone dopiero, gdy zmieni się układ
komunikacyjny w naszym mieście, tj. po oddaniu do użytku łącznika autostradowego na
Gwizdaju.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały.
Pan Stanisław Zawadzki poprosił o możliwość zabrania głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
poinformował, że udzieli głosu pod koniec posiedzenia Komisji.
Pan Stanisław Zawadzki powiedział, że chce zadać pytanie Kierownikowi Referatu
Ochrony Środowiska, a pod koniec posiedzenia Komisji nie będzie on obecny.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
powiedział, że odpowiedzi na zadane pytanie udzieli Burmistrz Miasta Przeworska. Po czym
przeszedł do procedury opiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018 – 2021
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie. Następnie poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.”
Pan Witold Adrian powiedział, że przygotowany raport obrazuje przeprowadzone
działania w zakresie ochrony środowiska w poszczególnych sferach: proekologicznej,
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edukacyjnej, inwestycyjnej, rzeczowej (termomodernizacja, OZE, zbiórki azbestu, gospodarki
odpadami komunalnymi) na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały.
Pan Stanisław Zawadzki opuszczając posiedzenie komisji oświadczył, że pytania,
które chciał zadać w trakcie posiedzenia Komisji, zada w czasie sesji Rady Miasta
Przeworska.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Udzielił głosu Pan
Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że w podsumowaniu opracowania widnieją zapisy
o tym, że niektóre programy zostały zrealizowane w 100 %, a niektóre są realizowane na
bieżąco. Poprosił o wyjaśnienie ww. zapisów.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że niektóre programy zostały zrealizowane
w całości, a niektóre trwają w czasie, tak jak np. program odbioru azbestu. Dofinansowanie
na realizację ww. programu, co jakiś czas jest przekazywane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i wówczas jest on kontynuowany.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku,
przeszedł do procedury opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 20142017.” Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Następnie poprosił
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Dodał, że ten projekt uchwały
państwo radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że Wójt Gminy Leżajsk oraz władze Spółki
Stare Miasto Park, którzy realizują w ramach podpisanego porozumienia zadania Gminy
Miejskiej Przeworsk w zakresie w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu miasta Przeworska, poinformowali o konieczności zwiększenia opłat.
Dodał, że w Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 opublikowane zostało
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.3017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
opłat za korzystanie ze środowiska. Spowodowało ono od początku 2018 roku istotny wzrost
opłat (tzw. marszałkowskich) za składowanie odpadów, niemal sześciokrotnie. Do końca 2017
roku stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę. Tymczasem od 1 stycznia 2018 roku koszt ten
wynosi 140,00zł. Opłata za składowanie odpadów zgodnie z powyższym rozporządzeniem
rosnąć będzie także w kolejnych latach. W 2019 będzie to 170,00 zł za tonę, a w 2020 roku
wyniesie 270,00 zł za tonę. Przypomniał, że nasza gmina podpisała porozumienie o odbiorze
odpadów komunalnych do 2036 roku. Wójt Gminy Leżajsk zwrócił się do wszystkich gmin,
które odstawiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów komunalnych
w Giedlarowej śmieci, z prośbą o pomoc w uregulowaniu wzrastających opłat
środowiskowych. Zaznaczył, że do tej pory za tonę składowanych odpadów komunalnych
Gmina Przeworsk płaciła 230 zł netto. Przypomniał, że w tym samym czasie, gdy zmieniany
był region do obsługi naszych odpadów z południowo-wschodniego ( składowisko
w Młynach) na północny ( składowisko w Giedlarowej), cena w Młynach wynosiła 280 zł za
tonę odpadów. Aktualnie przygotowano kalkulację cenową uwzględniającą znaczną
podwyżkę opłat środowiskowych i proponuje się zwiększenie opłaty za miesięczną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy z kwoty 12 zł do wysokości 13,50 zł od mieszkańca, jeżeli odpady
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komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ponadto ustala się miesięczną
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy z dotychczasowej kwoty 18 zł do wysokości 22 zł od
mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Wzrost opłat nastąpi również w przypadku odbioru śmieci w koszach czy pojemnikach
z podziałem na zbiórkę dokonywaną w sposób selektywny i nieselektywny. Poinformował, że
przepisy prawa nie pozwalają Gminom na dokładanie środków finansowych z budżetu do
systemu. Zaznaczył, że zaproponowane podwyżki nie są zbyt wysokie, ale pozwolą na
pokrycie faktycznych kosztów związanych z podwyżką opłaty środowiskowej. Podkreślił, że
Gminy, które nie mają podpisanego porozumienia z Gminą Leżajsk posiadają dużo wyższe
stawki za jedna tonę odpadów komunalnych, bo w wysokości 340 zł, a w miejscowości
Młyny jedna tona odpadów aktualnie kosztuje 400 zł. Dodał, że w 2019 roku zostanie
przeprowadzony przetarg na odbiór śmieci komunalnych. Burmistrz Miasta Przeworska
powtórzył, że planowane podwyżki nie są zbyt wysokie i wynoszą 1.50 zł od osoby w skali
miesiąca od mieszkańca za odpady segregowane oraz 4 zł od osoby miesięcznie od
mieszkańca za odpady niesegregowane. Poinformował, że 11 000 mieszkańców naszego
miasta złożyło deklarację i uiszcza opłaty za śmieci, które są segregowane, a tylko ponad
jeden tysiąc mieszkańców nie segreguje śmieci. Oświadczył następnie, że śmieci, które nie
mogą zostać ponownie przetworzone, muszą być spalone, a na terenie podkarpacia nie ma
takowych. Śmieci do spalenia przyjmują cementownie, ale robią to za bardzo wysoką cenę
i bardzo niechętnie. Zaznaczył, że ceny śmieci w sąsiednich miastach i miejscowościach
znacznie wzrosły. Dodał, że jest to problem ogólnopolski.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, o jaką kwotę wzrośnie opłata
za śmieci w przyszłym roku.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że aktualnie trudno określić ta kwotę.
Oznajmił, że w przyszłym roku planowany jest przetarg na wywożenie odpadów,
a w kalkulacji cenowej należy uwzględnić jeszcze wzrost cen energii elektrycznej, paliwa,
płac pracowników PGK Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Wiśniowski stwierdził, że mieszkańcy naszego miasta nie mają
świadomości tego, że wzrost cen opłaty za odpady komunalne spowodowany jest wzrostem
opłaty środowiskowej oraz cen nośników energii i paliw.
Burmistrz Miasta Przeworska podkreślił, że jest to problem ogólnokrajowy, nagłaśniany
przez lokalne i ogólnopolskie media.
Pan Witold Adrian przypomniał, że PGK Sp. z o.o. w Przeworsku ponosi opłatę
zryczałtowaną i w ciągu roku nie ma możliwości zmiany jej wysokości. Podkreślił następnie,
że zawarte Porozumienie gwarantuje naszej Gminie opłaty za odbiór śmieci na tym samym
poziomie, co mieszkańcom Gminy Leżajsk.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że cały program oraz prowadzona selektywna zbiórka
odpadów jest bardzo dobrze przygotowany i prowadzony. Dodał, że podwyżka w wysokości
1.50 zł od jednego mieszkańca to jest niewiele.
Burmistrz Miasta Przeworska poinformował, że w sąsiednich gminach podwyżka opłat
śmieciowych jest stuprocentowa, przy jednorazowym wywozie w ciągu miesiąca. Dodał, że
z terenu miasta śmieci zmieszane zbierane są trzy razy w ciągu tygodnia, a odbiór odpadów
zbieranych w sposób selektywny odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na
miesiąc.
Pan Adam Kaczmar przypominał fakt przywożenia przez mieszkańców Gminy swoich
śmieci do koszy miejskich. Dodał, że wynika to z bardzo rzadkich odbiorów od mieszkańców.
Pochwalił pracę Pana Kierownika Adriana i jego Zespołu.
Pan Witold Adrian poinformował, ze ustawodawca planuje kolejne zmiany w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu wyeliminowanie zbiórki
6

odpadów zmieszanych. Zaznaczył, że stan świadomości proekologicznej mieszkańców widać
po selektywnej zbiórce odpadów w mieście, a zwłaszcza w domach prywatnych.
Pan Krzysztof Wiśniowski podkreślił, że ważnym elementem selektywnej zbiórki
odpadów jest jej dobre przygotowanie oraz brak reglamentacji ilości worków na poszczególne
rodzaje odpadów. Udzielił następnie głosu Panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, czy działkowcy są zadowoleni z selektywnej zbiórki
prowadzonej na terenie ogródków działkowych.
Pan Witold Adrian powiedział, że z terenu ogródków działkowych zbierane są spore
ilości odpadów zielonych oraz niewielkie ilości śmieci segregowanych. Poinformował, że
cena tej opłaty wzrośnie z kwoty 22 zł do 25 zł.
Pan Adam Kaczmar przypomniał, że działkowcy mocno protestowali przeciw objęciu
terenów ogródków działkowych systemem. Aktualnie, po roku funkcjonowania selektywnej
zbiórki śmieci z tych terenów widać, że była ona potrzebna.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania
„Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017”.
Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Podziękował Kierownikowi Referatu
Ochrony Środowiska za udział w posiedzeniu komisji. Następnie poprosił o przedstawienie
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018. Dodał, że
Państwo radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały po autopoprawkach.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w zapisach paragrafu 1 i 2 zwiększa się
dochody budżetowe w dziale 758 o kwoty 56.836 zł. i 29.640 zł przekazane z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych. Zaznaczył, że ww. kwoty
zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw dla nauczycieli, tracących miejsca pracy w związku
z prowadzona reformą oświaty. W paragrafie 3 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.000
zł. w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” ze względu na większą liczbę uczniów
korzystających z obiadów. W paragrafie 4, w związku z potrzebą zabezpieczenia
wynagrodzenia i ich pochodnych pracowników w szkołach, przedszkolach i Bibliotece
Miejskiej dokonuje się przesunięć oraz zmniejszenia wydatków w celu pokrycia wydatków w
jednostkach oświatowych. Podkreślił, że koszty odpraw dla pracowników oświaty wyniosły
200.000 zł, a otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 29 000 zł. W paragrafie 5 znajdują się
zapisy odnoszące się do zwiększenia dotacji celowych, wpłat mieszkańców w wysokości
170.000 zł, ( ich udziału własnego na realizację inwestycji) na realizacje Programu
,,Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa.”
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Przeworskiemu na realizację zadania publicznego, dotyczący zadania „Budowa chodnika przy
ul. Pod Rozborzem.”
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jest to projekt uchwały okołobudżetowej.
Przypominał, że ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku były prowadzone rozmowy
jeszcze w ubiegłym roku w zakresie przebudowy końcówki ulicy Pod Rozborzem, od
przejazdu kolejowego do granic miasta, do ulicy Kopernika. Wniosek złożony na to zadanie
inwestycyjne przez Powiat Przeworski, nie uzyskało dofinansowania. Aktualnie Urząd Miasta
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proponuje współfinansowanie ww. zadania inwestycyjnego w wysokości 50 % inwestycji
i w kwocie 50.000 zł. Zaznaczył, że wspólne wykonanie tej inwestycji znacznie zwiększy
bezpieczeństwo pieszych w tym ruchliwym rejonie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego. Ogłosił wyniki głosowania: za
– 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania
publicznego, dotyczący zadania „Rewitalizacji Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –
Dynów”.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jest to również uchwała okołobudżetowa,
a na realizację I etapu zadania przeznacza się kwotę 1.050 zł. Dodał, że w poprzednim
miesiącu Rada Miasta Przeworska wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia na wspólną
realizację ww. inwestycji powiatowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego. Ogłosił wyniki głosowania: za
– 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania
publicznego: „Budowa chodnika przy ul. Węgierskiej”.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że planowane jest wspólnie z Powiatem
Przeworskim opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Węgierskiej.
Zaznaczył, że jego powstanie znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców mieszkających
w tej okolicy. Dodał, że jego budowa będzie możliwa dopiero po wybudowaniu łącznika
autostradowego, mającego wylot na wysokości ulicy Węgierskiej oraz kanalizacji z terenu
około łącznikowego. Dodał, że prace projektowe związane z tą inwestycją mają się ku
końcowi. W przyszłym roku znany już będzie teren zlewni wód opadowych z obszaru
objętego inwestycją budowy łącznika i możliwe tym samym będzie opracowanie
dokumentacji chodnika prowadzącego od wyjazdu z łącznika na ulicę Węgierską w kierunku
rzeki Mleczki. Dodał, że droga wojewódzka 835, po wykonaniu ww. inwestycji zostanie
przekazana w zarząd Powiatowi Przeworskiemu. Aktualnie planuje się zabezpieczenie
środków finansowych na opracowanie dokumentacji chodnika oraz zlecenie jej wykonania
firmie, która wykonywała projekt budowy łącznika.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, następnie udzielił głosu
Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy opracowanie dokumentacji chodnika dotyczyłaby
całego odcinka od łącznika do rzeki Mleczki? Dodał, że byłoby to logiczne, ponieważ
przepustowość istniejącej kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta nie pozwolą na
przyjęcie opadów z tak dużej powierzchni około łącznikowej.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że przygotowany projekt budowlany i dane
techniczne pozwolą na opracowanie przez projektantów takiej dokumentacji, która będzie
odbierać wody opadowe z całego tego terenu: od rzeki Mleczki po ostatnie zabudowania do
łącznika przy ulicy Węgierskiej. Przypomniał, że projekt na budowę łącznika około
autostradowego z pozwoleniem na budowę ma być gotowy w czerwcu 2019 r.
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Pan Benedytk Magoń zauważył niekompletność w projektowaniu zjazdu z łącznika
autostradowego. Stwierdził, że zaprojektowana inwestycja powinna obejmować również
budowę kanalizacji deszczowej z jej terenu.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projektanci stoją na stanowisku, że wody
opadowe będą płynąć istniejącymi rowami przydrożnymi.
Pan Benedytk Magoń stwierdził, że w czasie ulewnych deszczy, czy roztopów już
teraz stwierdzić można, że rowy są niedrożne i nie przyjmują sporych ilości wody.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że dlatego proponuje się budowę nowej
kanalizacji deszczowej i chodnika w na niej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego. Ogłosił wyniki głosowania: za
– 7, 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 zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl
dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy
Miejskiej Przeworsk. Dodał, ze w dniu dzisiejszym państwo radni otrzymali autokorektę ww.
projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jak co roku, Rada Miasta Przeworska
podejmuje uchwałę w tej sprawie. Aktualnie nadzór prawny wojewody zwrócił uwagę, na
fakt, że do projektu uchwały należy dołączyć jeszcze wzór porozumienia, które będzie
podpisane w przedmiotowej sprawie. Przypomniał, że od lat Gmina Miejska Przeworsk
powierza obowiązek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gminie Miejskiej
Przemyśl, która posiada schronisko dla zwierząt w Orzechowcach. Koszt roczny utrzymania
kilku boksów to 32 000 zł. Dodał, że powierzenie tego obowiązku innej Gminie, dysponującej
schroniskiem, wiązałoby się z dużo wyższymi kosztami.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu 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. Ogłosił wyniki głosowania: za –
7, 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 zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl
dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk
w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. Dodał, że również ten
projekt uchwały państwo radni otrzymali w dniu dzisiejszym po autokorekcie.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jest to kolejna uchwała okołobudżetowa.
Zmiana projektu uchwały podyktowana została koniecznością dołączenia do niej wzoru
podpisywanego porozumienia. Przypomniał, że Gmina Miejska Przeworsk od lat powierza
swój obowiązek realizacji zadania opieki nad nietrzeźwymi osobami z terenu Miasta
Przeworska Miejskiemu Ośrodkowi Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. W 2019 roku
na ten cel przeznacza się środki w wysokości 26 820 zł. Dodał, że w ramach tej opłaty usługi
będą nielimitowane.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, następnie udzielił głosu
panu Adamowi Kaczmarowi.
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Pan Adam Kaczmar zapytał, czy środki przeznaczone na realizacje ww. zadnia,
w stosunku do roku poprzedniego wzrosły, czy pozostają na tym samym poziomie.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w poprzednim roku była to kwota na
poziomie około 22 000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu 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. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, 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.
Głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Pan Wojciech Superson. Powiedział, że
projekt uchwały dotyczy ustanowienia służebności przesyłu na rzecz firmy Voice Net
z Rzeszowa, realizującej na terenie działki nr 250 Obręb nr 1, przyległej do Szkoły
Podstawowej Nr 1, przyłącza teleinformatycznego.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Udzielił głosu Panu
adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar poprosił o wskazanie lokalizacji planowanego przyłącza
teleinformatycznego.
Pan Wojciech Superson powiedział, że przyłącz wykonany zostanie do szkoły od
strony pływalni.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, 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.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że projekt uchwały dotyczy tej
samej sprawy tj. wykonania przyłącza teleinformatycznego do Szkoły Podstawowej nr 3
w Przeworsku, na działce nr 107 Obręb nr 2. Poinformował, że firma Voice Net wykonuje
usługę przyłączy teleinformatycznych na zlecenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
w ramach programu mającego na celu objęcie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
dostępem do internetu.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, 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.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że obciążenie działki nr 700
Obręb nr 1 (budynek mieszkalny na rogu ulicy Lwowskiej i Misiągiewicza zarządzany Przez
PTBS Sp. z o.o. w Przeworsku), nastąpi na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej, w celu
umieszczenia na niej urządzeń związanych z przesyłem paliwa gazowego.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
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przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2019.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jak, co roku, Rada Miasta Przeworska
przyjmuje miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodał,
że jego zapisy są identyczne jak w latach poprzednich.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2019. Ogłosił
wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii
na lata 2019 – 2023”.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jest to wieloletni program określający
lokalną strategię w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomani w naszym
mieście i minimalizacji szkód w tym zakresie oraz ocenę i ewaluację programu.
Pan Krzysztof Wiśniowski stwierdził, że lektury z opracowania, mi.in z anonimowych
ankiet przeprowadzonych wśród uczniów gimnazjum, wynika fakt pojawiania się
i dostępności narkotyków na terenie Gimnazjum w Przeworsku i przeworskiego parku.
Zapytał o skalę tego zjawiska oraz reakcję Policji i innych uprawnionych służb.
Burmistrz Miasta Przeworska poinformował, że nauczyciele i pedagodzy nie
zauważyli, aby działo się to na terenie gimnazjum. Dodał, że młodzież ma świadomość
prowadzonego monitoringu na terenie całej szkoły i sprzedaż używek odbywa się poza
obiektem gimnazjum. Dodał, że co roku odbywają się spotkania komisji Rady Miasta
Przeworska z pedagogami przeworskich szkół podstawowych i gimnazjum oraz
z przedstawicielami Policji, na których omawiany jest problem dostępności narkotyków.
Zaznaczył, że nie problem ten nie występuje na terenie szkół. Przypomniał, że w latach 90tych był to spory problem w naszym mieście. Aktualnie zmieniły się narkotyki; pojawiły się
bardzo groźne dopalacze, ale problem w dalszym ciągu istnieje.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarcze Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Pani Annie Świderskiej – Ciupie.
Pani Anna Świderska – Ciupa zapytała lekarze, jakich specjalizacji będą uczestniczyli
w szkoleniach i prelekcjach dofinansowywanych z „Miejskiego programu przeciwdziałania
narkomanii”, czy będą to lekarze rodzinni, czy lekarze pediatrzy?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że są to ogólne zapisy umożliwiające jednak
w przyszłości skorzystanie z nich. Stwierdził ze smutkiem, że opiekę zdrowotną w szkołach
sprawują tylko panie pielęgniarki.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, po czym udzielił głosu
Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy odnotowano jakieś zdarzenia w Szkole Podstawowej
Nr 1 lub w jej okolicy.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że nie. Dodał, że wystąpił o przygotowanie
szczegółowych informacji. Podkreślił, że różnego rodzaje niepokojące zdarzenia, z uwagi na
prowadzony w szkołach monitoring nie mają miejsca, ale dochodzą słuchy, że zdarzają się
poza nimi.
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu
przeciwdziałania narkomanii na lata 2019 – 2023”.Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyboru
przedstawiciela do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Przypomniał, że w Radny Ryszard Łuczyk
reprezentował Radę Miasta w poprzedniej kadencji. Aktualnie istnieje konieczność wskazania
nowego przedstawiciela. Następnie zgłosił kandydaturę Pana dr Leszka Kisiela do pełnienia
tej funkcji. Zapytał, czy państwo radni mają inne propozycje.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że Rada Społeczna działająca przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, nie jest ciałem
ostatecznie decyzyjnym w naszym szpitalu, ale jest to największy zakład pracy
w Przeworsku. Aktualnie zatrudnia ponad 750 osób i chciałby znać jego sytuację
ekonomiczną oraz zamiary włodarzy szpitala, które odnoszą się do zatrudnienia
pracowników.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, udzielił głosu Panu
Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy Burmistrz Miasta Przeworska może być
przedstawicielem Rady Miasta Przeworska.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
powiedział, że każda wskazana przez Radę Miasta osoba może być jej przedstawicielem.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy Szpital jest zwolniony z podatku.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że nie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru na przedstawiciela do składu
Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku Pana dr Leszka Kisiela. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy Komisja opiniowała teraz kandydaturę czy
opiniowała omawianą uchwałę?
Przewodniczący komisji Budżetowo-Gospodarczej powiedział, że komisja
jednocześnie zaopiniowała treść uchwały oraz kandydaturę Pana dr Leszka Kisiela do
pełnienia tej funkcji.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy Burmistrz Miasta Przeworska wyraził zgodę na jej
pełnienie?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że wyraził na to zgodę.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska poprosił
Burmistrza Miasta Przeworska o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Przeworsk.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że wejście w życie ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych wprowadza istotne zmiany polegające na określeniu górnej granicy
tygodniowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli pedagogów, psychologów,
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logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z dotychczasowych 25
godzin tygodniowo do 22 godzin tygodniowo. Mając na uwadze ww. zapisy ustawowe,
dostosowuje się zapisy obowiązującej w tym zakresie uchwały Rady Miasta Przeworska.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, następnie udzielił głosu
panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, czy z punktu widzenia budżetu miasta ww. zapisy są
korzystne?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że pensja się nie zmienia. Zmienia się
pensum tj. tygodniowy wymiar godzin.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku
przystąpił do opiniowania projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk. Ogłosił wyniki głosowania:
za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawianie uzasadnienia do projektu uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także tryb i kryteria przyznawania nagród.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że tego typu uchwały wymagają konsultacji
i opinii związków zawodowych działających w przeworskiej oświacie. Po jej zaopiniowaniu,
w trakcie negocjacji ze stroną związkową wypracowano kształt uchwały, która została
przedstawiona państwu radnym. Dotychczasowa uchwała, która regulowała wysokość
poszczególnych składników wynagrodzenia, w tym dodatki: motywacyjny, funkcyjny, za
warunki pracy oraz tryb i kryteria przyznawania nagród poprzednio była podejmowana przez
Radę Miasta jeszcze w 2009 roku. Aktualnie proponuje procentowe zwiększenie widełek
dodatków motywacyjnego z 3% do 5 %, dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z 20 % do
30% wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego dla dyrektora, kierowników
świetlicy. Przypomniał, że dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia nauczycielowi
wychowawstwa klasy wynosił do tej pory 55 zł. Zwiększa się go do wysokości 110 zł. Dla
nauczyciela opiekuna stażu z kwoty dodatku w wysokości 45 zł, zwiększa się go do
wysokości 90 zł. Nadmienił ponadto, że nauczycielom przysługują również dodatki za
prowadzenie zajęć w klasach łączonych w wysokości 15 %, oraz za prowadzenie zajęć
rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zakwalifikowanych do tego typu
zajęć również w wysokości 15 %. Zaznaczył, że nagród dla nauczycieli przyznawanych przez
Burmistrza Miasta Przeworska, czy dyrektora szkoły będzie mniej, ale będą one w wyższych
kwotach.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, następnie udzielił głosu
panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że były zakusy na likwidację karty nauczyciela, czy
obecny rząd podtrzymuje te deklaracje?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jest to stara ustawa, funkcjonująca po
dzień dzisiejszy w prawie niezmienionym kształcie od stanu wojennego. Gwarantuje ona
m.in. nauczycielom płatny urlop dla poratowania zdrowia. Dodał, że jest to jedyne
chorobowe, którego nie płaci nie ZUS a samorządy. W tym roku jest to kwota około 200 000
zł. Nadmienił, że trudno zaplanować rok wcześniej ilość nauczycieli, którzy nie będą mogli
świadczyć pracy w roku następnym. Przypomniał, że nauczyciele to ważna grupa społeczna
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w naszym państwie i jest to zarazem potężny elektorat, będący zarazem hamulcem zmian.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że często zdarza się, że nauczyciele z powołania nie
mają pracy, a kiepscy nauczyciele tkwią w szkołach, a na tym cierpią dzieci i młodzież.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, czy wysokość nagród dla nauczycieli jest taka sama, co
roku.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w budżecie miasta Przeworska na 2019
rok, na nagrody Burmistrza dla nauczycieli została zarezerwowana kwota 22 000 zł. Dodał, że
nagrody są w wysokości 100% poborów nauczyciela mianowanego. Dodał, że dyrektor
szkoły może przyznać nagrodę w wysokości 60 % ww. kwoty. Zaznaczył, że nagrody te nie
mogą się kumulować w jednym roku.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku przystąpił do opiniowania
projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także tryb i kryteria przyznawania
nagród. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o przedstawianie
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w bieżącym roku kończy się umowa na
dzierżawę budynku położonego przy ulicy Kilińskiego. Wnioskodawca LGD „Dorzecze
Mleczki” złożyło wniosek o podpisanie jej na czas nieokreślony. Dodał, że ta forma umowy
jest łatwiejsza do wypowiedzenia. Przypomniał, że budynek był dzierżawiony już przez trzy
lata.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku przystąpił do opiniowania
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas
nieokreślony w trybie bezprzetargowym. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Ogłosił następnie pięciominutowa przerwę w obradach komisji.
(Przerwa w obradach trwała od godz. 17.50 do godz. 18.00)
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska wznowił
obrady komisji po przerwie. Poinformował, że państwo radni razem z materiałami sesyjnymi
otrzymali pismo Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie wydania opinii dotyczącej
przyjęcia darowizny działki nr 106/1 Obręb nr 4 miasta Przeworska przez Gminę Miejską
Przeworsk. Poprosił o przedstawienie stanowiska Burmistrza w powyższej sprawie.
Burmistrz Miasta Przeworska oddał głos Zastępcy Burmistrza Miasta Przeworska.
Pan Wojciech Superson powiedział, że pięcioro współwłaścicieli działki nr 106/1 Obrębu 4
zwróciło się do władz miasta z propozycją w przekazania ww. działki w formie darowizny, na
rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk. Działka stanowi drogę dojazdową do pięciu posesji
i wpisuje się w planowaną na osiedlu Korczaka sieć dróg wewnętrznych. Zaznaczył, że na
działce ustanowiona jest hipoteka, którą bank deklaruje zwolnić po przekazaniu darowizny na
rzecz naszej gminy. Przypomniał, że kilka lat temu mieszkańcy zwracali się z podobnym
wnioskiem do Rady Miasta Przeworska, ale ta wówczas nie wyraziła zgody na kupno ww.
działki.
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania w tej kwestii do Burmistrza Miasta Przeworska, następnie udzielił głosu Panu
Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar przypomniał, że poprzednia propozycja mieszkańców dotyczyła
wykupu wskazanej działki przez Gminę. Aktualnie wnioskodawcy proponują przekazanie jej
w formie darowizny. Stwierdził, że Gmina poniesie koszty związane z podziałem działki oraz
sporządzeniem aktu notarialnego, a w przyszłości urządzeniem drogi, ale zaoszczędzi na
wykupie nieruchomości. Dodał, że jego zdaniem zasadne jest przyjęcie działki nr 106/1
w formie darowizny od osób prywatnych.
Pan Marek Janisz zapytał, czy będzie to droga wewnętrzna i jaka jest jej długość?
Pan Wojciech Superson powiedział, że jest to droga wewnętrzna o długości ok 100 m.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że podobnych wniosków mieszkańców będzie więcej,
ponieważ zgodnie z MPZP, osiedle trzeba będzie uzbrajać.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że planuje się wykupy działek na osiedlu
Kopernika, a później na innych osiedlach. Nadmienił, że MPZP zobowiązują władze miasta
do wykupu nieruchomości pod infrastrukturę miejską.
Pan Adam Kaczmar zapytał, na jakim etapie aktualnie znajduje się projekt kanalizacji
burzowej na tym osiedlu, czy został on już zakończony?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że fragment kanalizacji burzowej został
wyłączony z dużego opracowania tego terenu i jest już zgoda na jej realizację. Przypomniał,
że ze względu na trudności związane z wydaniem decyzji środowiskowych, planowana duża
inwestycja odwleka się w czasie.
Pan Marek Janisz zapytał, czy Burmistrz Miasta rozmawiał z bankiem w sprawie
zwolnienia hipoteki z przyjmowanej w formie darowizny działki?
Burmistrz Miasta Przeworska oświadczył, że z informacji właścicieli wynika, że po
podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Przeworska, hipoteka zostanie zniesiona
przez bank. Zaznaczył, że gmina miejska nie przejmie nieruchomości obciążonej hipoteką.
Pan Marek Janisz stwierdził, że komisja powinna wyrazić zgodę na przyjęcie
darowizny działki.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania w powyższej sprawie do Burmistrza Miasta. Wobec
braku kolejnych pytań zapytał, kto z państwa radnych wyraża zgodę na przyjęcie darowizny
od osób fizycznych działki nr 106/1 Obręb nr 4 m. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że wniosek został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Następnie poprosił Burmistrza Miasta Przeworska o krótkie przedstawienie
uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk na 2019 r.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt najważniejszej uchwały dla
miasta Przeworska tj. uchwały budżetowej w paragrafie 1 określa dochody budżetu gminy
w kwocie 68.068.074 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 65 629 419 zł i dochody
majątkowe w wysokości 2 438 655 zł. Natomiast wydatki budżetu gminy określa się
w kwocie 67.568.074 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 60 267 269 zł i wydatki
majątkowe w kwocie 7 300 805 zł. 500 000 zł przekazuje się na spłatę zadłużenia. Dodał
następnie, że jest to ostatnia tak niska rata kredytu konsolidacyjnego. W latach następnych
będzie już oscylowała wokół kwoty 1 000 000 zł. Kredyt obrotowy określa się na poziomie
w kwocie 3.000.000 zł. Poinformował, że w bieżącym roku kredyt ten nie był uruchamiany,
ponieważ nie było takiej potrzeby. W paragrafie 4 zostały wyodrębnione środki na
dokształcanie nauczycieli w wysokości 13.000 zł. Poprosił o naniesienie poprawek
w zapisach paragrafu 5 projektu uchwały w podpunkcie d) 2 punktu, dotyczącego wysokości
inwestycji i zakupów inwestycyjnych z kwoty 220 000 zł, na 250 000 zł oraz poprawienie
kwoty ogólnej rezerwy celowej z kwoty 812 000 zł do kwoty 842 000 zł. Dodał, że tworzy się
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rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, rezerwę celową w kwocie 842 000 zł. Kwota ta
obejmuje: nagrody Burmistrza dla nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych
w kwocie 22 000, kwotę 170 000 zł na zarzadzanie kryzysowe, 400 000 zł na wynagrodzenia
i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych – skutki reformy
oświaty oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250 000 zł. Wyraził
następnie obawę, że przy wzrastających cenach usług i produktów budowalnych oraz
ostatniego roku funkcjonowania gimnazjum, ww. kwoty rezerw okażą się niewystarczające.
Następnie poprosił Skarbnika Miasta Przeworska, Panią Dorotę Jarosz o przedstawienie
strony dochodów w projekcie uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk.
Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska powiedziała, że w paragrafie 6
zostały ujęte zadania z zakresu administracji rządowej, głównie zadania zlecone realizowane
przez MOPS i ŚDŚ. Strona dochodowa równa się stronie wydatkowej i zamyka się kwotą
15 276 860,00 zł. Powiedziała następnie, że na stronie 5, w rozdziale 75011 znajduje się błąd
pisarki wymagający poprawy. Poprosiła o korektę kwoty z punktu 1 a) wynagrodzenia
i składki od nich naliczane kwotę 259 250,00 zł. Poinformowała następnie, że w paragrafie 7
wyodrębniono dochody i wydatki budżetu miasta związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu, wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodała, że wartości te się bilansują i wynoszą 550 000 zł.
W ramach paragrafu 7 wyodrębniono również dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo
ochrony środowiska na poziomie 35 000 zł oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na dochody i wydatki kształtują się na poziomie 3 660 000,00 zł.
Pan Adam Kaczmar zaproponował, aby po omówieniu przez Panią Skarbnik danego
działu, rozdziału, paragrafu państwo radni zadawali do niego pytania.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przystał na tą propozycję.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy kwota 3 660 000 zł obejmuje kwotę planowanych
podwyżek?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w pierwszej kolejności należy przyjąć
uchwałę budżetową na 2019 rok, a następnie wprowadzić podwyżki dochodów i wydatków
w tym zakresie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu Panu Markowi
Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał miejsce instalacji kolejnych kamer w ramach wydatków
inwestycyjnych jednostek budżetowych; monitoringu miejsc zagrożonych i podwyższonego
ryzyka za kwotę 20 000 zł ujętą w paragrafie 6050 działu 851 Ochrona Zdrowia.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że planowana jest dalsza współpraca w tym
zakresie z przeworskimi spółdzielniami mieszkaniowymi. Planuje się poszerzenie
monitoringu miejskiego o kilka kamer z Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku
i w przyszłości z terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku przy ulicy
Budowlanych. Zaznaczył, że istnieje konieczność monitoringu na całym obiekcie MOSiR-u,
zarówno na płycie boiska głównego, jak i na terenie nowego Ośrodka.
Pan Marek Janisz zapytał o planowaną lokalizację kamer na osiedlu Misiągiewicza.
Dodał, że mieszkańcy bloku nr 20 proszą o montaż kamer na ich bloku z powodu licznych
aktów wandalizmu w tej części osiedla.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że władze poszczególnych spółdzielni
mieszkaniowych decydują o liczbie i lokalizacji kamer na osiedlach. Urząd Miasta tylko
włącza zapis z kamer do systemu wizyjnego monitoringu miasta. Dodał, że w razie
konieczności zapis ten jest udostępniany organom ścigania i służy, jako materiał dowodowy
w prowadzonych postepowaniach. Podkreślił, że Gmina Miejska Przeworsk dokonuje zakupu
i montażu kamer tylko na swoich jednostkach organizacyjnych. Zaznaczył, że system
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ogranicza się tylko do zapisu na nośnikach pamięci obrazu rejestrowanego przez kamery.
Dodał, że bieżący monitoring nie jest prowadzony.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy policja nie jest zainteresowana przejęciem systemu
monitoringu miejskiego i bieżącego reagowania w trackie różnych zdarzeń?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że przepisy wewnętrzne Policji nie
pozwalają na korzystanie z innego monitoringu, niż własnego, a przeniesienie systemu
monitoringu miejskiego razem z pracownikami go obsługującymi do budynku Policji nie jest
planowane.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania, wobec ich
braku poprosił Panią Skarbnik o kontynuowanie omawiania uchwały budżetowej gminy
Miejskiej Przeworsk na 2019 rok.
Pani Dorota Jarosz powiedziała, że dochody Gminy Miejskiej Przeworsk w 2019 roku
planowane są na poziomie 68.068.074 zł. W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano dochody
w wysokości 159 238,00 zł. Dodała, że w paragrafie tym zaplanowano kontynuację zadania
realizowanego już w bieżącym roku pn. „Zapomniane rękodzieło pogranicza" ze środków
unijnych, jak i ze środków własnych. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
zaplanowano dochody w wysokości 1 272 100,00 zł w tym dochody majątkowe w wysokości
785 000,00 zł, na które składają się m.in. wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zauważył, że w tym dziale planowane dochody są o 250 000 zł
niższe niż w roku bieżącym. Zapytał o przyczynę takiego stanu rzeczy.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że została zaplanowana mniejsza sprzedaż
mienia. Przypomniał, że dwa latem temu Gmina Miejska sprzedała sporo różnych działek,
a w tym roku nie sprzedały się atrakcyjnie położone działki. Dodał, że taka tendencja
wystąpiła w tym roku na terenie całej Polski.
Pan Adam Kaczmar zapytał, na jakim poziomie kształtowała się sprzedaż
nieruchomości w roku bieżącym.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że zakładany plan nie został wykonany.
Poinformował, że do tej pory nie została sfinalizowana sprzedaż działki z CPN przy ulicy
Głębokiej w Przeworsku.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy państwo radni mają pytania do omawianego
rozdziału, wobec braku dalszych pytań, poprosił o omówienie następnego działu dochodów.
Pani Dorota Jarosz powiedziała, że w dziale 750 „Administracja publiczna” dochody
zaplanowano w wysokości 284 350,00 zł i obejmuje m.in. dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnienia, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z tytułu
wynagrodzenia płatnika. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dochody zaplanowano w wysokości 2 520,00 zł
i są to zadania zlecone. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw
pożarowa” dochody zaplanowano w wysokości 3 000 zł i pochodzić mają z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych uiszczanych przez osoby fizyczne.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
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Pan Adam Kaczmar zauważył, że w latach poprzednich dochody w tym dziale
planowane były na poziomie 5 000 zł i nigdy nie były wykonane ze względu na niską ich
ściągalność przez Urząd Skarbowy.
Burmistrz Miasta Przeworska stwierdził, że ściągalność mandatów jest bardzo niska.
W poprzednim roku zaplanowano dochody w tym dziale na poziomie 5 000 zł, ale wykonanie
było na poziomie 1 500 zł. Zaznaczył, że koszty postępowania egzekucyjnego stają się
wyższe od wyegzekwowanych kwot.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska oddał
głos Pani Skarbnik.
Pani Dorota Jarosz powiedziała, że w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem” zaplanowano na poziomie 27 697 731,00 zł i pochodzić mają
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy Burmistrz Miasta Przeworska widzi potrzebę podniesienia podatków w przyszłym roku
budżetowym. Zaznaczył, że następuje ogólny wzrost kosztów utrzymania wszystkich mediów
mi.in. znacząco wzrosły ceny energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że trudno mu w tym momencie powiedzieć.
Dodał, że istnieje granica obciążenia mieszkańców, ale jest też granica maksymalnych stawek
podatkowych. Miasto Przeworsk posiada podatki plasujące się w górno-średnich obszarach
stawek podatkowych. Stwierdził, że gdyby zostały one podniesione do górnej, możliwej
granicy, wpływy do budżetu zwiększyłyby się jedynie o 600 000 zł. Dodał, że ta kwota nie
rozwiązałaby wszystkich problemów finansowych, a tylko pokryłaby jakieś bieżące potrzeby.
Zaznaczył, że analizę potrzeby podniesienia stawek podatkowych planuje przeprowadzić
jesienią 2019 r. Nadmienił, że dużą cześć budżetu miasta przeznacza się na Oświatę, która jest
dofinansowywana przez Ministerstwo w wysokości 11 000 000 zł, na 24 000 000 zł ogólnie
wydatkowanych na ten cel. Nadmienił, że w mieście funkcjonuje dobrze działająca siatka
szkół, dwa przedszkola miejskie. Podkreślił, że przy większej subwencji z Ministerstwa oraz
okrojeniu kosztów urlopów nauczycielskich na poratowanie zdrowia oraz obciążeń budżetu
wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela, finanse Miasta wyglądałby zupełnie inaczej.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczane byłby na realizację inwestycji miejskich.
Przypomniał, że przelicznik subwencji dla jednego ucznia w gminach i małych miastach,
liczących do 5000 mieszkańców wynosi 1,4 na jednego ucznia. W takiej miejscowości jak
Przeworsk jest to tylko 1 dofinansowania na ucznia.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że idealnie byłoby, gdyby subwencja ministerialna
pokryła całą kwotę wydatków na oświatę. Zapytał, czy realizacja dochodów z podatków była
na zakładanym poziomie?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że dochody z tytułu podatków od osób
fizycznych i osób prawnych były wyższe od zakładanych planów. Stwierdził, że działania
rządowe mające na celu uszczelnienie rynku finansowego mają przełożenie w wysokości
płaconych przez firmy podatkach PIT, CIT i VAT.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Pani Dorocie Jarosz.
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Pani Dorota Jarosz poinformowała, że w dziale 758 „Różne rozliczenia” znajdują się
dochody z oświatowej subwencji w wysokości 14 128 497,00 zł, a wydatki na oświatę
kształtują się na poziomie 24 279 364,00 zł.
Burmistrz Miasta Przeworska stwierdził, że w tym zestawieniu dochodów i wydatków
widoczna jest kwota 10 000 000 zł, która przeznaczana jest z budżetu miasta na finasowanie
przeworskiej oświaty.
Pani Dorota Jarosz powiedziała, że w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochód
zaplanowano w wysokości 3 282.664,00 zł i składają się na nią m.in. opłaty za wydawane
duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z usług za korzystanie ze stołówki
szkolnej i przedszkolnej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, czy dotacje celowe otrzymywane od gmin ościennych na
realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego ujęte w paragrafie 2310 działu 801 dotyczą roku 2019,
czy też wskazane kwoty ujmują zaległości z lat poprzednich.
Pani Dorota Jarosz poinformowała, że ww. kwoty obejmują kwoty rat, zgodnie
z podpisanym porozumieniem z lat poprzednich i kwotę należności za rok 2019 r.
Pan Marek Janisz stwierdził, że zaległości z tego tytułu są na bieżąco regulowane
przez Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, o wysokość zaległej raty i kosztów bieżących utrzymania
dzieci w przedszkolach miejskich pochodzących z terenu Gminy Przeworsk.
Pani Dorota Jarosz powiedziała, że niestety nie pamięta dokładnych kwot ww.
zaległości i bieżącej dotacji. Poinformowała, że kolejna rata będzie uregulowana przez Gminę
Przeworsk do końca grudnia 2018r. Zaznaczyła, że płatność odbywa się zgodnie z przyjętym
harmonogramem spłat, a rata zaległości stanowi około ¾ ogólnej kwoty dotacji.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Pani Annie Świderskiej – Ciupie.
Pani Anna Świderska – Ciupa zapytała, jakiego rodzaju opłaty zawierają się
w paragrafie 0830 „wpływy z usług” i w kwocie 122 700 zł.
Pani Dorota Jarosz powiedziała, że w kwocie zwierają się miedzy innymi opłaty
pobierane za korzystanie z usług pływalni krytej w Przeworsku.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do omawianego działu, wobec ich braku, poprosił
pani Skarbnik o kontynuowanie omawiania projektu uchwały budżetowej.
Pani Dorota Jarosz poinformowała, że dochody w dziele 582 „Pomoc społeczna”
planowane są na poziomie 1 215 570,00 zł, dochody w dziale 855 „ Rodzina” zaplanowane
zostały na poziomie 14 316 900,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” dochody zaplanowane zostały na poziomie 5 525 304,00 zł. Kwota obejmuje
dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście
Przeworsku i Gminie Błażowa.” Ponadto dział obejmuje dotację celową na kontynuacje
realizowanego już w tym roku zadania pn.”Ochrona i Rozwój Walorów PrzyrodniczoKrajobrazowych Pogranicza.” W dziale 926 zaplanowano dochody na poziomie 180 200,00 zł
i pochodzić one będą z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
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jednostek samorządu terytorialnego oraz sprzedaży biletów wstępu na halę, siłownię, stadion,
pływalnię odkrytą.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania, co do planowanych dochodów ujętych w projekcie uchwały Budżetowej Gminy
Miejskiej Przeworsk na 2019 rok. Następnie poprosił Burmistrza Miasta Przeworska
o prezentacje planowanych wydatków zaplanowanych w ww. projekcie uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
wydatki zostały zaplanowane w wysokości 26 500,00 zł. W kwocie tej zawiera się 20.000 zł,
jako wkład własny gminy przeznaczony na dofinansowanie inwestycji budowy dróg
dojazdowych do pól ( droga dojazdowa do pól, położona przy ulicy Wiejskiej) realizowanych
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Przypomniał, że w bieżącym roku zostały
wykonane trzy drogi dojazdowe, dwie położone przy ulicy Wiejskiej, jedna droga Pod
Chałupkami.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że są to drogi stanowiące dojazd do pól, przy których
są również zabudowania.
Pan Wojciech Superson powiedział, że dofinansowaniem takim objęta może zostać
droga niepubliczna, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przeworsk i ma stanowić dojazd
do gruntów rolnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska poprosił
Burmistrza Miasta o kontynuowanie omawiania projektu uchwały budżetowej.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w dziale 600 „Transport i łączność”
zaplanowano wydatki w następujący sposób: kwotę 50 000 zł planuje się przeznaczyć na
dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Pod Rozborzem dla Starostwa Powiatowego
w Przeworsku, kwotę 20 000 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji
budowy chodnika przy ulicy Węgierskiej w Przeworsku przy Drodze Wojewódzkiej Nr 835,
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku. Na remonty bieżące dróg zabezpiecza
się kwotę 122 500,00 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonać inwestycje
o wartości 1 229 000,00 zł.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy kwota 122 500 zł, zaplanowana na bieżące naprawy
i remonty dróg będzie kwotą wystarczającą?
Burmistrz Miasta Przeworska stwierdził, że nie jest to kwota wystarczająca.
Poinformował następnie, że ogłaszane są wspólne przetargi na remont dróg gminnych
i wewnętrznych, na kwotę około 250 000 zł. Przypomniał, że spora ilość dróg została w
ubiegłych latach gruntownie zmodernizowana (ul. Jedności, Długa, Solarza, Reymonta)
i nie planuje się środków finansowych na ich remonty.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska poprosił
Burmistrza Miasta o kontynuowanie omawiania projektu uchwały budżetowej.
Pan Leszek Kisiel powiedział, że w ramach wydatków majątkowych na drogach
gminnych planowane są następujące zadania: przebudowa II bocznej drogi ulicy
Poniatowskiego po części północnej – 140 000 zł, budowa drogi ulicy Uroczej - 240 000 zł,
przebudowa ulicy Sikorskiego bocznej 50 000 zł, po uszczelnieniu na niej kanalizacji,
przebudowa ulicy Sobieskiego za 125 000 zł. Dodał, że z radnym ustali, która przecznica
będzie remontowana.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że właściwym byłby remont kolejnej przecznicy.
Zapytał, czy kwota przeznaczona na modernizację ulicy Sikorskiego pozwoli również na
remont wyłomu na głównej ulicy Sikorskiego.
Pan Wojciech Superson powiedział, że został wykonany monitoring kanalizacji na
ulicy Sikorskiego i bocznej ulicy Sikorskiego. Na jednym z odcinków stwierdzono wyłom,
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ale nie potrafi powiedzieć, na którym jej metrze i czy wyłom powstał na głównej, czy też
bocznej ulicy Sikorskiego. Zaznaczył, ze przed podjęciem prac remontowych zostanie
przeanalizowany zapis monitoringu kanalizacji, następnie wykonana zostanie naprawa
wyłomu, a dopiero wtedy remont drogi.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że stale zapada się kanalizacja na ulicy bocznej
Sikorskiego, a w ubiegłym roku zapadła się część głównej drogi Sikorskiego. Dodał, że ulica
ta była już w przeszłości remontowa, w tym miejscu, gdzie była odpowiednio zagęszczona,
jest już dobra, ale zapada się w innych miejscach.
Burmistrz Miasta Przeworska zaprosił radnego Adama Kaczmara do wspólnego
obejrzenia zapisu monitoringu kanalizacji na ulicy Sikorskiego.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska poprosił
Burmistrza Miasta o kontynuowanie omawiania projektu uchwały budżetowej.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że następne zadanie gminne to przebudowa
przeworskiego Rynku, za kwotę 500 000 zł na odcinku od sklepu „As” do skrzyżowania
z DW 835. Dodał, że remontowane będą chodniki oraz nawierzchnia asfaltowa.
Pan Adam Kaczmar zapytał, co stanie się z wyspą zieleni, jak ona zostanie
zagospodarowana.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że wyspa zieleni zostanie, ale planuje się
budowę murku oporowego. Ponadto wygospodarowane zostaną dodatkowe miejsca
postojowe. Zaznaczył, że na realizację omawianej inwestycji nasza gmina złożyła wniosek,
który został formalnie i merytorycznie bardzo wysoko oceniony. Aktualnie znajduje się na
ostatecznej liście rankingowej o dofinasowane wskazanej inwestycji. Dofinansowanie
wynosić będzie 495 000 zł. Podkreślił, że 1 mln złotych będzie kosztować urządzenie 260 mb
drogi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, z jakiego rodzaju materiałów zostaną wykonane
chodniki.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że planuje się wykonanie całego kompleksu
ulic w Rynku z takich materiałów, jakie zostały użyte na ulicy Krótkiej. Oświadczył, że
chodniki i miejsca parkingowe wyłożone zostaną kostką brukową, a jezdnia nakładką
asfaltową.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska poprosił
Burmistrza Miasta o kontynuowanie omawiania projektu uchwały budżetowej.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że na przebudowę ulicy Kwietnej planuje
się przeznaczyć 65 000 zł.
Pan Marek Janisz zapytał o zakres prac na ulicy Kwietnej.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że planuje się wykonanie jej remontu na
całej długości w kostce brukowej oraz takie wyprofilowanie wjazdu na ulicę, któro
zapobiegnie nadmiernemu gromadzeniu się wody.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, jakie materiały zostaną użyte do remontu ulicy
Sikorskiego.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że będzie to jeszcze przeliczane,
ale planowane jest wykonanie go z kostki brukowej.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że przygotowywane są dokumentacje
techniczne na naprawę ulicy Niepodległości i ulicy Wodnej. „Via Reginae – szlak kultury
i turystyki kwalifikowanej” -w ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie remontu ulicy
Ablewicza i ulicy Szkolnej obok nowego parkingu.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy możliwe jest wygospodarowanie kilku miejsc
parkingowych obok trawnika.
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Pan Wojciech Superson powiedział, że należy skupić się na remoncie właściwej drogi
dojazdowej do obiektu sakralnego. Jeśli będzie możliwość pozyskania środków finansowych
z zewnątrz, na przebudowę końcówki ulicy Szkolnej, to wtedy będzie się o tym myśleć.
Pan Adam Kaczmar przypomniał, że aktualnie są to już grunty miejskie.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że remonty dróg wewnętrznych zostanie
przeznaczona kwota 1 320 000 zł. Remonty bieżące tych dróg prowadzone będą razem
z remontami dróg gminnych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: budowę
parkingu przy ulicy Lubomirskich, przy PKP za kwotę 70 000 zł. Dodał, że jest to kwota
wkładu własnego gminy, ale jednocześnie kwota wykupu tej działki. Przypomniał, że trwają
rozmowy z władzami PKP w powyższej sprawie. Budowa drogi ul. Żurawiej od strony
skrzyżowania za kwotę 150 000 zł – I etap. Dodał, że będzie to kosztowna inwestycja.
Pan Adam Kaczmar zapytał, jakie prace zostaną wykonane w ramach I etapu remontu
tej ulicy. Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że planowane jest wykonanie nakładki
asfaltowej z siatkami, ponieważ drogą jeździ ciężki sprzęt rolniczy. Poinformował, że
szerokość drogi wynosi 5 m. Położone są już krawężniki, chodniki oraz kanalizacja. Dodał, że
na końcu ulicy Żurawiej Gmina Miejska Przeworsk ma konflikt prawny z użytkownikiem
sąsiadującej z drogą nieruchomości. Przebudowa chodnika, dojście do ulicy Kąty, wzdłuż
rzeki Mleczki. Przypomniał, że w latach poprzednich został wykonany chodnik, dojście do
rzeki Mleczki od strony targowiska miejskiego, oświetlenie, wyremontowano kładkę. Dodał,
że domawiane są kwestie związane z oświetleniem chodnika. Na ten cel przeznaczono 40 000
zł. Na przebudowę ulicy Gorliczyńskiej bocznej przeznacza się kwotę 60 000 zł. Dodał, że
chodzi o remont drogi niedawno przejętej na rzecz Miasta od Skarbu Państwa, przebiegającej
wzdłuż budynku produkcyjnego firmy Gayer Hosaja, prowadzącej do kilku mieszkań. Na
zadanie ,,Osiedle za szpitalem oraz połączenie ul. Budowlanych z ulicą Szpitalną wraz
z budową mostu” na dokończenie prac dokumentacyjnych przeznacza się kwotę 70.000 zł.
Przypomniał, że projektanci natrafili na barierę, związaną z ochrona środowiska. Część
dokumentacji została wykonana za kwotę 140 000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetowo–Gospodarczej udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że tytuł zadania obejmuje również budowę mostu.
Zapytał, gdzie most będzie zlokalizowany.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że planuje się jego lokalizację na wysokości
wjazdu na parking Szpitala, jako przedłużenie ulicy Budowlanych.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy badania geologiczne pozwalają na taką lokalizację.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projektanci w ramach Programu
Funkcjonalno – Użytkowego przygotowali koncepcje budowy mostu. Projekt może być
wykorzystany również, w jako „Projektuj i buduj”. Zaznaczył, że nie ma dokumentacji
z pozwoleniem na budowę. 30 000 zł zaplanowano na przygotowanie dokumentacji
projektowej przebudowy i poszerzenie ulicy Kazimierzowskiej. Planuje się przebudowę ulicy
Klonowej. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji wybudowano trzy boczne drogi ulicy
Klonowej. Aktualnie planuje się wykonanie nawierzchni głównej ulicy Klonowej.
W pierwszej kolejności planuje się odwodnienie górnej części tej drogi, uregulowanie spływu
wód opadowych z terenu Aleksandrowa, a następnie położenie nakładki asfaltowej na drodze.
Następnym zaplanowanym zadaniem jest kontynuacja przebudowy ulicy Benbenka II etap
wraz z fragmentem kanalizacji za kwotę 290 000 zł. Poinformował, że istnieje konieczność
przebudowy kanalizacji na ulicy Benbenka, w okolicach wąskiego wjazdu na osiedle. Na
ulicy Dynowskiej planowane jest położenie nakładki asfaltowej na całej długości drogi.
Przypomniał, że w bieżącym roku został tam położony chodnik z okrawężnikowaniem.
Dodał, że planowana jest przebudowa kanalizacji wspólnie z PKP. Następny planowany na
2019 roku wydatek majątkowy to budowa parkingu przy ulicy Słowackiego I etap za 100 000
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zł. Przypomniał, że w bieżącym roku zostały wykonane prace związane z uzbrojeniem terenu
oraz wjazdem na parking.
Pan Adam Kaczmar zapytał, jakiego rodzaju prace zostaną wykonane za kwotę
100 000 zł.
Pan Wojciech Superson powiedział, że zostanie okrawężnikowany cały plac
parkingowy oraz zostanie przygotowana podbudowa z tłucznia.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że całkowity koszt budowy parkingu to
kwota około 600 000 zł. Dodał, że na terenie miasta występuje wiele innych, pilniejszych
potrzeb mieszkańców, które trzeba zaspokoić. Dodał, że tą inwestycję sukcesywnie
przeznacza się, co roku po 100 000 zł. W ciągu dwóch lat będzie to kwota 200 000 zł.
Poinformował, że parking przygotowywany jest na 136 samochodów. Pierwsze jego wyceny
inwestorskie opiewały na 2 miliony złotych. Następnie Burmistrz Miasta Przeworska
powiedział, że w ramach wydatków majątkowych planowana jest kontynuacja
przygotowywania dokumentacji projektowej na wykonanie „Stabilizacja osuwiska rejon ulicy
Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” za kwotę 190.000 zł.
Przypomniał, że roboty budowlane na tym zadaniu w 2018 r. zostały wykonane za kwotę
500 000 zł. Stwierdził, że całkowity koszt inwestycji to około 3 600 000 zł. Następnie
poinformował, że całkowity koszt zadania „Stabilizacji osuwiska rejon ul. Wałowej,
Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej ulic Wałowej,
Bernardyńskiej i Krętej” to kwota 6 000 0000 zł. Zostały już przygotowane opracowania
geologiczne, opracowania dla konserwatora zabytków i dokumentacje techniczne inwestycji.
Pan Adam Kaczmar zapytał, jakiego rodzaju prace zostały zaplanowane do wykonania
w 2019 r.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w przyszłym roku zaplanowano
rozpoczęcie prac budowlanych: odwodnienie terenu i jego palowanie.
Pan Wojciech Superson powiedział, że I etap prac obejmuje budowę kanalizacji
deszczowej od rowu odpływającego w kierunku ulicy Krętej, odbudowę ulicy Krętej. II etap
obejmuje prace stabilizacyjne, zaplanowane na dwa kolejne lata na skarpie. III etap obejmuje
budowę kanalizacji na ulicy Bernardyńskiej i Wałowej oraz budowę ww. dróg.
Burmistrz Miasta Przeworska zaznaczył, że do realizowanego zadania Miasto
uzyskuje dofinansowanie na poziomie 80 %. Przeszedł do omawiania kolejnego działu
„Turystyka” uchwały budżetowej na 2019 r. Poinformował, że kontynuowane będzie zadanie:
,,Zapomniane rękodzieło pogranicza”, w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano
m.in. wykupy gruntów ( m.in. pod nowy cmentarz) oraz kary i odszkodowania za wykupy
gruntów, głównie przy ulicy Kopernika. W ramach wydatków majątkowych tego działu,
zaplanowano kontynuację przebudowy Domu Kultury przy ulicy Wiejskiej z przeznaczeniem
na Dom Seniora w Przeworsku. Dodał, że w styczniu planowane jest złożenie wniosku na
300 000 dofinasowania ww. inwestycji do Ministerstwa Pracy. 250 000 zł z ww. kwoty
planuje się przeznaczyć na sfinalizowanie prac budowlanych, a 50 000 zł na zakup
wyposażenia obiektu. Wyraził nadzieję, że do końca roku uda się oddać budynek do
użytkowania. Poinformował, że 2020 roku zostanie złożony wniosek na utrzymanie obiektu w
ramach programu Senior +. Planowane jest ponadto zagospodarowanie terenu wokół
budynku. W ramach działu 710 „Działalność usługowa” zwiększa się kwotę wydatków
zaplanowaną na przygotowanie Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego tj:
MPZP przy ulicy Kopernika, MPZP Nowego Cmentarza oraz modernizację obowiązujących
planów i zmianę studium uwarunkowań. Dział obejmuje również finansowanie podziałów
geodezyjnych. W ramach rozdziału „Cmentarze” planuje się dokończenie przebudowy muru
cmentarnego od ulicy Kołłątaja, za kwotę 80 000 zł. Przypomniał następnie, że do tej pory na
remont muru wydatkowano kwotę 120 000 zł. Zaznaczył, że kolejne etapy remontu muru
cmentarnego będą kosztowniejsze zwłaszcza, strona frontowa muru. Na modernizację
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centralnego ogrzewania w kaplicy cmentarnej przy ulicy Pod Rozborzem przeznacza się
kwotę 55 000 zł. Poinformował, że do kaplicy poprowadzony zostanie przyłącz gazowy,
a w samej kaplicy należy wykonać wentylację.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Benedyktowi Magoniowi.
Pan Benedytk Magoń zapytał, czy możliwa byłaby wymiana roślinności wzdłuż
wyremontowanego muru cmentarnego. Stwierdził, że krzewy i drzewa tam rosnące wyglądają
niechlujnie.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że przed przystąpieniem do prac
remontowych systematycznie była karczowana zbędna roślinność. Po zakończeniu remontu
tej części muru zostaną posadzone tam jednakowe krzewy. Przypomniał, że Wojewódzki
Konserwator Zabytków wydaje zgody na wycinkę pojedynczych egzemplarzy drzew, a to
w znacznej mierze opóźnia prace remontowe.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adama Kaczmar zapytał, jakiego rodzaju inwestycje zostaną zrealizowane za
kwotę 55 000 zł na obiekcie domu przedpogrzebowego na nowym cmentarzu.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że planowane jest wykonanie przyłącza
gazowego, wykonanie wentylacji budynku oraz odmalowanie jego wnętrza. Poinformował
następnie, że na remont całego budynku, obejmujący przebudowę pokrycia dachowego,
dobudowanie daszków i ocieplenie go została przygotowana dokumentacja techniczna.
Pan Adam Kaczmar zauważył, że w kaplicy brakuje miejsca przy liczniejszych
pogrzebach. Zasugerował rozbudowanie obiektu w taki sposób, aby mógł on pomieścić
większą liczbę osób. Podkreślił następnie, że odpadające tynki, brak daszków osłaniających
budynek od deszczu źle wpływają na ogólny wizerunek kaplicy.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że została przygotowana dokumentacja
techniczna na przebudowę obiektu. Dodał, że po trzykrotnym zwiększeniu powierzchni
nowego cmentarza, trzeba będzie zaplanować miejsce na powiększenie kaplicy.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że jej dobudowanie od strony wejścia do kaplicy, na
jakiś czas rozwiązałoby problem.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że po wykupieniu działek na poszerzenie
cmentarza planowana jest zmiana MPZP, następnie zmiana i remont alejek dojścia, dojazdu
do grobowców oraz remont zewnętrznej części kaplicy. Przeszedł następnie do omawiana
działu 750 „Administracja publiczna”. Dział obejmuje wydatki na bieżące funkcjonowanie
urzędu, wynagrodzenia pracowników, diety radnych oraz remont toalet na I i II piętrze
w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku, zakup sprzętu elektronicznego, opłaty
składkowe Stowarzyszenie Miast Polskich, MOF Jarosław – Przeworsk oraz LGD Dorzecze
Mleczki, diety dla Przewodniczących Rad Osiedla. Na rzecz Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku przeznacza się kwotę 5 000 zł dotacji. W dziale 75421 „Zarządzanie
kryzysowe” zarezerwowano kwotę 100 000 zł na budowę budynku magazynowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego. Poinformował, że będzie to obiekt pełniący jednocześnie funkcję
magazynową na dla Centrum Zarządzania Kryzysowego i stanowiłby jednocześnie zaplecze
gospodarcze, składowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury (scena letnia) i dla Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku (garaże na samochody, kosiarki, szatnia dla
pracowników fizycznych wraz z łazienkami). Za tą kwotę planuje się wykonanie
fundamentów budynku, jeśli będzie możliwość, to z obligatoryjnie tworzonej rezerwy
( w wysokości 170 000 zł) na Obronę Cywilną będzie kontynuowana jego budowa. Oznajmił
następnie, że w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki na poziomie
758 000 zł. Kwota powyższa obejmuje spłatę zadłużenia kredytu konsolidacyjnego
w wysokości 500 000 zł i spłatę odsetek. W ramach „Różnych rozliczeń” tworzona jest
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rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł oraz rezerwy celowe: na nagrody burmistrza dla
nauczycieli – 22 000 zł, na zarządzanie kryzysowe - 170.000 zł oraz rezerwa na oświatę;
400 000 zł na skutki wdrażania reformy oświaty. W dziale planuje się również rezerwę na
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250 000 zł. W dziale 801 „Oświata
i wychowanie” zaplanowano wydatki na poziomie 24 279 364,00 zł. Oznajmił, że
w przyszłym roku, w okresie wakacyjnym planowana jest gruntowna przebudowa niecki
basenu krytego ( wymiany folii) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku za kwotę
350 000 zł. Zaznaczył, że jeśli pojawią się konkursy na dofinansowanie takich zadań przez
Ministerstwo Sportu, to Urząd Miasta złoży stosowny wniosek i wykona większy remont
obiektu za około 600 000 zł. Przypomniał, że basen funkcjonuje już 20 lat i korzystają z niego
tysiące dzieci i dorosłych w ciągu roku. W ramach rozdziału „Przedszkola” zaplanowano
m.in. dotacje podmiotowe dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku, Prywatnego
Przedszkola „Bajkowe Przedszkole” w Przeworsku dla Prywatnego Niepublicznego
Przedszkola Terapeutycznego ,,Promyczek” oraz dotacje celowe m. in. dla Gminy Przeworsk
na Niepubliczne Przedszkole ,,Smerfowo”. W rozdziale „Gimnazja” w 2019 roku
zaplanowano wydatki na poziomie 1 539 200,00 zł. Poinformował, że zgodnie z wdrożoną
reformą oświaty Gimnazjum przestaje istnieć, ale pozostają w dalszym ciągu koszty związane
z utrzymaniem budynku. Przypomniał, że aktualnie budynek ten zajmuje również Szkoła
Podstawowa nr 2 w Przeworsku. Oznajmił, ze w ramach działu przewidziano wydatki na
dowożenie uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych, na działalność stołówek
szkolnych i przedszkolnych, nauczanie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności
w szkołach, przedszkolach. W dziale „Ochrona zdrowia” przewidziano wydatki w wysokości
550 000 na finansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomani. Poinformował, że został już ogłoszony konkurs na realizację zadań
zleconych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, a termin składania
ofert upływa 28 grudnia 2018 r. W dziele tym zaplanowano 20 000 zł na monitoring miejski.
Na „Pomoc społeczną” przewidziano wydatki w wysokości 3 657 990,00 zł. Kwota
wydatkowana będzie m.in. na Domy Pomocy Społecznej, ośrodki wsparcia, na zadania
w zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywianie, dodatki mieszkaniowe,
edukacyjną opiekę wychowawczą. W dziale „Rodzina” zaplanowano wydatki na poziomie 14
668 490,00 zł. Poinformował, że środki na rządowy program 500 + przekazywane są
bezproblemowo. W ramach działu finansowane będą m.in.
świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki na
wspieranie rodziny, tworzenie i funkcjonowanie żłobków, rodziny zastępcze oraz działalność
placówek opiekuńczo – wychowawczych. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” największe wydatki inwestycyjne to budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy
Korczaka za 350 000 zł, przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Sikorskiego za kwotę
50 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej
przy ulicy Gorliczyńskiej za kwotę 10 000 zł. W dziale zostały zapisane wydatki gospodarkę
odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni i odśnieżanie, ochronę
powietrza atmosferycznego i klimatu ( obejmujący realizację programu OZE).
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy zaplanowana kwota na utrzymanie zieleni w mieście
jest na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym? I czy wystarczą one na utrzymanie zieleni
na działkach miejskich, położonych wzdłuż drogi krajowej nr 94, przy wjeździe do miasta od
strony Łańcuta. Stwierdził, że działki te są koszone tylko jeden raz w roku i to nie wszystkie.
Oświadczył, że widok zaniedbanych i porośniętych dzikimi krzewami działek niekorzystnie
wpływa na wizerunek Miasta. Zaproponował umieszczenie na działkach miejskich witaczy,
lub innych produktów reklamujących nasze miasto, podobnych do tych, które wiszą na
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ogrodzeniu Muzeum w Przeworsku. Zaapelował o uporządkowanie tego terenu
i wykorzystywanie go w celach promocyjnych.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w 2019 r. kwota została zwiększona o
5 000 zł. Następnie zadeklarował uporządkowanie wskazanych działek przez służby miejskie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poprosił o kontynuację omawiania
projektu uchwały budżetowej.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że na oświetlenie ulic, placów i dróg
przeznacza się kwotę 750 000,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 100 000 zł,
na zakup energii przeznacza się kwotę 450 000. Zł. Zaznaczył, że wg. ogłaszanych podwyżek
cen energii, kwota na pokrycie bieżącego zużycia prądu na terenie miasta wynosić będzie
600 000 zł, a nie 450 000 zł. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zaplanowano wydatki na poziomie 1 888 071,00 zł, na finasowanie bieżącej działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 935 000,00 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej w
wysokości 605 000,00 zł. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano wydatki
w kwocie 346 050,00 zł, w tym na prace archeologiczne zaplanowano kwotę 10 000 zł ( na
małym Rynku w Przeworsku i na ulicy Wałowej), dotacje celową na konserwację wnętrza
w Bazylice pw. Ducha Świętego - 15.000, na konserwację wnętrza w Klasztorze o.o.
Bernardynów - 15.000 zł, a wśród wydatków majątkowych zaplanowano wymianę gontów na
Grubbie w ramach Rewitalizacji Skansenu ,,Pastewnik” w Przeworsku za kwotę 75.000 zł. Na
wkład własny złożonego wniosku na Holistyczną rewitalizację na terenie MOF JarosławPrzeworsk, obejmującego m.in. rewitalizację zabytkowego budynku dawnej Oberży przy ul.
Krakowskiej w Przeworsku, przeniesienie domu z ulicy Tkackiej 1 na teren Zajazdu
Pastewnik, budowa toalet i toalet dla osób niepełnosprawnych na terenie Zajazdu,
przygotowanie terenu pod budowę szatni i toalet planowanego kortu tenisowego oraz
urządzenia grilowiska, ponadto przebudowę ulicy Kilińskiego z zejściem schodami na ulicę
Gimnazjalą i odtworzeniem zabytkowego muru obronnego. Dodał, że złożony został wniosek
na dofinasowanie ww. zadania inwestycyjnego. Został wysoko oceniony i oczekuje na
przyznanie dofinasowania inwestycji.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy wojewódzki konserwator zabytków dofinansuje
wymianę gontów na budynku Grubby. Stwierdził, że dach na głównym budynku restauracji
nadaje się do wymiany.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że są to nikłe środki. Dodał, że w kolejnym
roku planuje duży remont dachu na budynku Zajazdu na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.
Przypomniał, że w latach poprzednich zostały wymienione gonty na budynku Urbana,
Sowińskiego, Maślarza.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy dachówka na Domu Gackim została poprawiona?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że tak. Dodał następnie, że remont na
budynku Zajazdu jest znacznie kosztowniejszy i zadania tego nie można podzielić.
Pan Adam Kaczmar zapytał o lokalizację kortu tenisowego.
Pan Leszek Kisiel powiedział, że planuje się go usytuować na zieleńcu pomiędzy
Domem Krzeczowickim, a wyspą. Oznajmił następnie, że w ramach działu: „Kultura
fizyczna” zaplanowane zostały m.in. wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji
technicznej przebudowy Stadionu Miejskiego, przebudowę boiska stadionu Sportowego
Budowę przy ulicy Budowlanych oraz realizację poszczególnych pozycji Budżetu
Obywatelskiego.
Pan Marek Janisz zapytał o lokalizacje budowy placu zabaw.
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Pan Leszek Kisiel powiedział, że jest to rezerwa, która pozostała z konkursu
z Budżetu Obywatelskiego, w razie braku środków po przetargach. Oświadczył następnie, że
zakończył omawianie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Poprosił o zadawanie pytań.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do Burmistrza Miasta Przeworska, wobec ich braku
przeszedł do opiniowania omówionego projektu budżetu. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił o komentarz Burmistrza Miasta Przeworska do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej
Przeworsk.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt ww. uchwały stanowi pokłosie
projektu uchwały budżetowej na 2019 r.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska udzielił
głosu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy nie ma planów na zlikwidowanie WPF.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że niestety nie ma takich planów, ale
Regionalna Izba Obrachunkowa liberalniej traktuje ten dokument, niż robiła to kilka lat
wcześniej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy państwo radni mają jeszcze pytania do Burmistrza Miasta Przeworska, wobec ich braku
przeszedł do opiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ogłosił wyniki głosowania: za –
7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie. Zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania do Burmistrz
Miasta Przeworska, wobec ich braku podziękował Burmistrzowi Miasta Przeworska,
Zastępcy Burmistrza Miasta Przeworska oraz Skarbnikowi Miasta Przeworska oraz państwu
radnym za udział w posiedzeniu komisji, złożenie wyczerpujących wyjaśnień, po czym
zamknął posiedzenie komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Katarzyna Obłoza …………………………

Przewodniczący
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska
Krzysztof Wiśniowski
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