Protokół Nr III/2018
ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska
Sesja Rady Miasta Przeworska odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. w godzinach
od 16.00 do 18.02 w salach Ratusza w Przeworsku, ul. Rynek 1, I piętro.
W sesji oprócz Radnych Miasta Przeworska wg. listy obecności, stanowiącej Załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu, uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Leszek Kisiel Burmistrz
Miasta Przeworska, Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska, Pani
Agnieszka Zakrzewska Sekretarz Miasta Przeworska, Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta
Przeworska, Pani Joanna Litwin Radca Prawny, Pan Mirosław Stecko pracownik Biura
Prawnego Urzędu Miasta Przeworska, Pan Marek Frączek Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Informatyki Urzędu Miasta Przeworska, Pan Witold Adrian Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska, Pani Anna Darecka Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, Pan Henryk Prochowski Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku, Pan Grzegorz Łuczyk Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku, Pani Lidia Bułaś Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr
3 w Przeworsku, przedstawiciele samorządu mieszkańców wg. listy obecności, stanowiącej
Załącznik nr 1a do niniejszego protokołu oraz przedstawiciele prasy i mieszkańcy miasta.
Punkt 1 porządku obrad: „Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad”.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Pan Tomasz Majba
wypowiadając słowa: „Otwieram III zwyczajną sesję Rady Miasta Przeworska…”. Powitał
mieszkańców miasta, przedstawicieli samorządu mieszkańców, radnych wszystkich szczebli
samorządu, Burmistrza Miasta Przeworska wraz z pracownikami urzędu miasta i dyrektorami
jednostek organizacyjnych miasta Przeworska. Następnie na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co pozwala
Radzie podejmować prawomocne uchwały. Poprosił radnych Miasta Przeworska
o zalogowanie się na terminalach do głosowania. Oznajmił następnie, że wszyscy obecni na
sesji radni zalogowali się.
Punkt 2 porządku obrad: „Przedstawienie porządku obrad”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że wraz z materiałami na
sesję Rady Miasta Przeworska, radni otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi
uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Oddał głos Burmistrzowi Miasta Przeworska.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska zaproponował poszerzenie
porządku obrad o następujące projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023, 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, 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, w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
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funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także tryb
i kryteria przyznawania nagród oraz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy radni chcą wnieść swoje
propozycje do porządku obrad, wobec ich braku zaproponował, aby w punkcie
22 porządku obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w punkcie 23
porządku obrad projekt uchwały w sprawie 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, w punkcie 24 porządku obrad
projekt 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, w punkcie 25 projekt 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, w punkcie 26 projekt
uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas
nieokreślony w trybie bezprzetargowym, a w punkcie 27 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Zapytał czy są uwagi do ww.
propozycji. Wobec braku uwag, przystąpił do głosowania nad wprowadzeniem do porządku
obrad ww. projektów uchwał wg. numeracji przez niego przedstawionej. Poprosił radnych
o przystąpienie do głosowania przy pomocy terminali do głosowania. Przypomniał zasady
głosowania przy pomocy terminali. Następnie stwierdził, że projekty uchwał zostały
jednogłośnie wprowadzone do porządku obrad. Imienny wykaz głosowania nad
wprowadzeniem ww. uchwał do porządku obrad stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu. Dodał, że pozostałe punkty porządku obrad zwiększają swoją numerację od 28 do
31. Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.
Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Przeworska z działalności podejmowanej w okresie
międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miejskiej Przeworsk.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na
realizację zadania publicznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na
realizację zadania publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na
realizację zadania publicznego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską
Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
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z Gminy Miejskiej Przeworsk.
13. Podjęcie 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Miejskiej Przeworsk na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20222025.”
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony
Środowiska na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.”
17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia, Miejskiego programu przeciwdziałania
narkomanii na lata 2019 – 2023.”
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej
działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
21. Podjęcie 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.
22. Podjęcie 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.
23. Podjęcie 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.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas
nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności.
26. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
27. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zakończenie sesji.
Następnie przystąpił do realizacji ww. porządku obrad.
Punkt 3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 21 listopada
2018 r.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska oznajmił, że protokół z sesji Rady Miasta
Przeworska odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. był wyłożony na posiedzeniach komisji oraz
w Biurze Obsługi Rady Miasta. Zapytał radnych czy mają uwagi do sporządzonego
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protokołu. Wobec braku uwag do protokołu, poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.
Protokół z ww. sesji został przyjęty wynikiem głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. został przyjęty
jednogłośnie. Imienny wykaz ww. głosowania stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu. Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 4 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 listopada
2018 r.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska oznajmił, że protokół z sesji Rady Miasta
Przeworska odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. był wyłożony na posiedzeniach komisji oraz
w Biurze Obsługi Rady Miasta. Zapytał radnych czy mają uwagi do sporządzonego
protokołu. Wobec braku uwag do protokołu, poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.
Protokół z ww. sesji został przyjęty wynikiem głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Stwierdził, że protokół z sesji odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. został przyjęty
jednogłośnie Imienny wykaz ww. głosowania stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu. Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 5 porządku obrad: „Sprawozdanie Burmistrza Miasta Przeworska
z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał
Rady”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska oddał głos Burmistrzowi Miasta
Przeworska.
Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że:
- w okresie międzysesyjnym, uchwały podjęte na sesji w dniu 29 listopada 2018 r. zostały
zrealizowane lub są w trakcie realizacji,
- w okresie międzysesyjnym przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie
rady,
- w okresie międzysesyjnym odbyło się wiele ważnych spotkań, w tym posiedzenie
Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, dotyczącego spraw związanych
z nadchodzącą zimą,
- odbyło się spotkanie z Zarządem Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Przeworsku,
- odbyło się spotkanie ze Starostą Przeworskim w sprawie współpracy w zakresie
modernizacji dróg oraz ich przejęcia przez Miasto Przeworsk,
- prowadzone były spotkania i rozmowy z projektantem ws. modernizacji stadionu
miejskiego,
- odbył się Zarząd Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk,
- Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska uczestniczył w spotkaniu w PKP w Krakowie,
w temacie przejęcia nieruchomości pod budowę parkingu,
- odbyła się Rada Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki”,
- odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów, którego głównym tematem była współpraca
z nowym Zarządem Powiatu i w sprawie modernizacji dróg powiatowych,
- trwają prace związane z przygotowaniem wniosku na „Dom Seniora” a także dwóch
osuwisk przy ulicy Czarnieckiego i przy ul. Wałowej,
- na końcowym etapie oceny merytorycznej znajduje się wniosek złożony przez Gminę
Miejską Przeworsk na zadanie „Holistyczna rewitalizacja na terenie gmin Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk”,
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- trwają rozmowy i negocjacje z PKP w sprawie przebudowy przejazdu kolejowego przy ulicy
Łąkowej i przepustu w nich pod linią kolejową,
- rozpoczęto procedury przetargowe m.in. na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na
terenie Miasta Przeworska w roku 2019. Przetarg nie został rozstrzygnięty. Najkorzystniejsza
oferta, która wpłynęła opiewa na kwotę 249 594,97 zł brutto, z termin realizacji napraw – do
48 godz. od zgłoszenia. Ofertę złożyła firma ELEKTROINSTAL S.C Józef Łaniusz, Konrad
Greń,
- ogłoszono postępowania w formie zapytania o cenę na: „Świadczenie usług komunalnych
polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta
Przeworska w roku 2019.” Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.: na kwotę 139 318,10 zł brutto,
- ogłoszono postępowanie w formie zapytania o cenę na: „Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Przeworska w roku 2019.”
Postepowanie zostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A
z siedzibą w Warszawie. Zaoferowane ceny na poziomie obecnie obowiązujących stawek,
- odbyło się wiele wydarzeń sportowych, kulturalnych i uroczystości: odbył się koncert
patriotyczny „Niepodległej, V „Bieg Mikołajkowy”, Kiermasz dla Michalinki, a także
uroczystości wśród Przeworskich Pszczelarzy, podsumowanie sezonu MKS Orzeł Przeworsk,
uroczystości rocznicowe Przeworskim Oddziale w PTTK, „Przeworskie Mikołajki 2018 r.”
dla dzieci, inauguracja roku „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, warsztaty „Tkanie
Artystyczne” w ramach mikroprojektu „Zapomniane rękodzieło pogranicza”, Gala Wędkarska
dla laureatów konkursu Rysunkowo-Malarskiego oraz Miniolimpiady EkologicznoWędkarskiej. Dwa dni temu w Ratuszu odbył się koncert gitarowy.
- do 31 grudnia trwa kiermasz „Anioł Stróż dla Kacperka” zorganizowany przez Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Przeworsku. Kiermasz odbywa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do realizacji punktu 6 porządku obrad.
Punkt 6 porządku obrad „Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk

na 2019 rok”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta Przeworska
o przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk na 2019 rok.

Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w dniu dzisiejszym Rada Miasta
Przeworska podejmie najważniejszą uchwałę, która będzie definiowała pracę samorządu
w 2019 roku. Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2019 rok określa dochody
budżetu gminy w kwocie 68.068.074 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 65.629.419 zł,
dochody majątkowe w kwocie 2.438.655 zł. Uchwała określa także wydatki budżetu Gminy
Miejskiej Przeworsk w kwocie 67.568.074 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 60.267.269
zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.300.805 zł. Powiedział, że nadwyżkę budżetu gminy
w kwocie 500.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów. Powiedział dalej, że określa się
limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych w kwocie 3.000.000 zł. Oznajmił, że wyodrębnia się wydatki na dokształcanie
nauczycieli w kwocie 13.000 zł, a także tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.
Tworzy się rezerwę celową w kwocie 842.000 zł; z tego: na nagrody Burmistrza dla
nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych w kwocie 22.000 zł, na zarządzanie
kryzysowe 170.000 zł, na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli
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w placówkach oświatowych – skutki reformy oświaty w kwocie 400.000 zł, rezerwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000 zł. Powiedział jeszcze raz, że dochody miasta
planowane są w wysokości 68.068.074 zł w różnych działach i rozdziałach i oprócz
dochodów własnych w postaci podatków i opłat lokalnych, są dotacje na zadania zlecone
z zakresu administracji publicznej. Oznajmił, że najważniejszą pozycją w budżecie to są
wydatki na oświatę ponad 24.000.000 zł, a dochodów w ramach subwencji oświatowej jest o
10.000.000 zł mniej. Powiedział dalej, że dochody działu pomoc społeczna i działu rodzina to
ponad 18.000.000 zł. Powiedział, że przejdzie do omówienia wydatków budżetowych,
szczególnie majątkowych. Powiedział, że w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki
zaplanowane są w wysokości 26 500 zł, w nim dwie istotne pozycje wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych przy ul. Wiejskiej w kwocie 20.000 zł. W dziale 600 Transport o łączność
łączna kwota wynosi 3 121 500,00 zł z tego na drogi powiatowe: budowa chodnika przy ul.
Pod Rozborzem - 50.000 zł, oraz na opracowanie dokumentacji budowa chodnika przy ul.
Węgierskiej - 20.000 zł., na drogi publiczne gminne tu zaplanowane są środki na zakup
materiałów do remontów bieżących i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 122.500 zł oraz
wydatki inwestycyjne na zadania: przebudowa drogi ul. Poniatowskiego II boczna - 140.000
zł, przebudowa drogi ul. Urocza - 240.000 zł, przebudowa drogi ul. Kazimierzowska 30.000
zł (przygotowanie dokumentacji), przebudowa drogi ul. Sobieskiego - 125.000 zł,
przebudowa dróg gminnych ul. Rynek w Przeworsku - 500.000 zł, 65.000 zł przebudowa ul.
Kwietna, przebudowa drogi ul. Niepodległości - 7.000 zł (przygotowanie dokumentacji),
przebudowa drogi ul. Wodna- 7.000 zł, „Via Reginae – szlak kultury i turystyki
kwalifikowanej” – przebudowa dróg-100.000 zł. (ul. Szkolna i Ablewicza). Następnie drogi
wewnętrzne, wydatki bieżące 115 000,00 zł i wydatki inwestycyjne na zadania: budowa
parkingu przy ul. Lubomirskich - 70.000 zł, przebudowa drogi ul. Żurawia - 150.000 zł,
przebudowa chodnika – dojście do ulicy Kąty - 40.000 zł, przebudowa drogi ul. Gorliczyńska
boczna - 60.000 zł, kontynuacja dokumentacji technicznej budowa dróg ,,Osiedle Za
szpitalem oraz połączenie ul. Budowlanych z ulicą Szpitalna wraz z budową mostu” - 70.000
zł. 170.000 zł na przebudowę ul. Klonowej- głównej wraz z kanalizacją, budowa drogi ul.
Benbenka II etap - 290.000 zł, przebudowa drogi ul. Dynowska II etap - 20.000 zł, budowa
parkingu przy ul. Słowackiego I etap -100.000 zł przebudowa drogi ul. Sikorskiego boczna 50.000 zł. Powiedział, że w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane
zostały wydatki inwestycyjne na zadanie: Stabilizacja osuwiska rejon ulicy Czarnieckiego
wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – 190.000 zł oraz Stabilizacja osuwiska
rejonu ul. Wałowej, Bernardyńskiej, i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury
technicznej ulic Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej – 190.000zł. Dodał, że te dwa projekty
stabilizacji osuwisk są na kwotę ponad 9.000.000 zł. Powiedział dalej, że
w dziale 630 Turystyka zaplanowano kwotę 181 931,00 zł, głównie na realizację projektu
polsko – Słowackiego ,,Zapomniane rękodzieło pogranicza". Dalej dział 700 Gospodarka
mieszkaniowa zaplanowano kwotę 792.000 zł. Wydatki przeznaczone są na wykupy gruntów
m.in. na poszerzenie cmentarza przy ul. Pod Rozborzem oraz wydatki inwestycyjne na
przebudowę budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Seniora
w Przeworsku II etap – 450 000 zł. Dodał, że będzie złożony wniosek do wojewody o dotację
w kwocie 300.000 zł i wtedy przeznaczone zostanie 700.000 zł na roboty budowlane i 50.000
zł na wyposażenie, Powiedział, że w dziale 710 Działalność usługowa główne wydatki są na
plany zagospodarowania przestrzennego, największe plany w rejonie ul. Kopernika i nowego
cmentarza oraz korekta Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta, pozostałe wydatki na podziały geodezyjne oraz na cmentarze w tym
wydatki inwestycyjne na kontynuację przebudowy muru cmentarnego od ul. Kołłątaja – 80
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000 zł i modernizację kaplicy cmentarnej przy ul. Pod Rozborzem – 55 000 zł.(przyłącz
gazowy, centralne ogrzewanie i wentylacja). Powiedział dalej, że w dziale 750 Administracja
publiczna to są wydatki na zadania zlecone, radę gminy, urząd miasta, promocję miasta
i składki na Stowarzyszenia, do których należy samorząd. Dział 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa tj. datacja na Policję i utrzymanie Straży Miejskiej.
Dalej powiedział, że wydatki w dziale Obsługa długu publicznego są w kwocie 700.000 zł,
jeżeli nic się nie zmieni w WIBOR-e. Dział 758 Różne rozliczenia wydatki 942.000 zł, w tym
rezerwa ogólna -100.000 zł, rezerwa celowa z tego: rezerwa celowa na nagrody burmistrza
dla nauczycieli - 22.000 zł, zarządzanie kryzysowe - 170.000 zł, rezerwa na oświatę – 400
000 zł (na skutki wdrażania reformy oświaty) oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne tj. wzrost cen przy przetargach. Następnie przeszedł do wydatków działu 801
Oświata i wychowanie w kwocie 24 279 364,00 zł. Poinformował, że miasto otrzymuje 14
000 000 zł subwencji oświatowej, czyli ponad 10 000 000 zł dopłaca z budżetu miasta do
oświaty. Powiedział, że tu są wydatki wszystkich szkół i przedszkoli. Podkreślił, że
najważniejszą i pilną inwestycją jest remont basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 1,
na który zaplanowano 350.000 zł. Powiedział, że miasto będzie składało wniosek do
Ministerstwa Sportu, jeśli będą takie możliwości. Powiedział, że w tym dziale zarezerwowane
są środki na wygaszanie gimnazjum. Oznajmił, że są podejmowane wszelkie starania, aby
wszystkim pracownikom zapewnić miejsca pracy, ale nie wiadomo czy to się uda, taka
wiedza będzie po złożeniu arkuszy organizacyjnych. Dalej przeszedł do wydatków działu 851
Ochrona zdrowia w wysokości 550.000 zł są to środki na realizację programów
profilaktycznych i dotacje do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki, są tu
też środki na izbę wytrzeźwień oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę monitoringu miejsc
zagrożonych i podwyższonego ryzyka. Następnie przeszedł do wydatków działu 852 Pomoc
społeczna w kwocie 3 657 990,00 zł i są to środki na domy pomocy społecznej, ośrodki
wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki
mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania. Kolejno wydatki działu 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza i środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze
socjalnym. Następnie omówił wydatki działu 855 Rodzina w kwocie 14 668 490,00 zł w tym
na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny,
tworzenie i funkcjonowanie żłobków, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych. Kolejno przeszedł do wydatków działu 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska w kwocie 7 453 122,00 zł i są to głównie wydatki inwestycyjne na
budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Korczaka boczna - 350.000 zł
w związku z zalewaniem nieruchomości przez wody opadowe z terenu gminy, na przebudowę
kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego - 50.000 zł, oraz na dokumentację przebudowy
kanalizacji deszczowej przy ul. Gorliczyńskiej -10.000 zł. Powiedział dalej, że w tym dziale
przeznaczone są środki na oczyszczanie miast i wsi, na utrzymanie zieleni w miastach
i gminach, na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz wydatki inwestycyjne na
zakończenie program Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa w
kwocie 1 735 755,00 zł. Ponadto zaplanowano również środki na oświetlenie ulic, placów
i dróg oraz wydatki na programy Polsko - Słowacki Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo
– krajobrazowych pogranicza. Kolejno przeszedł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, gdzie wydatki wynoszą 1 888 071,00 zł, w tym dotacja podmiotowa do
Miejskiego Ośrodka Kultury, dotacja podmiotowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym wydatki majątkowe na Rewitalizację
Skansenu ,,Pastewnik” w Przeworsku, Holistyczną rewitalizację na terenie MOF Jarosław7

Przeworsk –Rewitalizację zabytkowego budynku dawnej Oberży przy ul. Krakowskiej
w Przeworsku oraz na Rewitalizację obiektów zabytkowych na terenie miasta Przeworska,
a także dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku na zadanie: Rewitalizacja Kolei
Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów w kwocie. Na zakończenie omówił wydatki
działu 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 176 000,00 zł. Są tu wydatki Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Przeworsku oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadań w ramach
budżetu obywatelskiego. ,,RADOSNE DZIECI” - modernizacja terenu zielonego przy Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku z przeznaczeniem na plac zabaw
i siłownię zewnętrzną -50.000 zł - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, ,,Budowa
terenu rekreacyjnego przy ul. Dobrej” - Etap II - 50.000 zł - zadanie w ramach budżetu
obywatelskiego, „Urządzenia do Street Workout” - 49.000 zł.- zadanie w ramach budżetu
obywatelskiego”, ,,Szkoła promująca zdrowy styl życia” -33.000 zł - zadanie w ramach
budżetu obywatelskiego, a także na opracowanie dokumentacji przebudowy Miejskiego
Stadionu Sportowego ul. Budowlanych - 85.000 zł, oraz na budowę Ośrodka TurystycznoRekreacyjno-Sportowego II etap - 125.000 zł oraz budowę placu zabaw dla dzieci - 18.000 zł.
Dodał, że w rozdziale z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 222 000 zł zostanie
przeznaczona na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na zakończenie powiedział, że
razem wydatki wynoszą 67 568 074, 00 zł. z czego majątkowe wydatki na inwestycje
7.300.805 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że projektem uchwały
budżetowej zajmowała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. Przedstawił
Uchwałę Nr 12/17/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały budżetowej Gminy
Miejskiej Przeworsk na 2019 rok, która jest pozytywna – uchwała RIO stanowi Załącznik
Nr 5 a do niniejszego protokołu. Po czym powiedział, że projektem uchwały budżetowej jak
i pozostałymi projektami zajmowały się komisje Rady. Poinformował, że w poniedziałek
17.12.br. obradowała Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta Przeworska, której
przewodniczył Przewodniczący Pan Krzysztof Wiśniowski, którego poprosił o opinie komisji.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że w dniu 17.12.br. na posiedzeniu Komisji
Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska został bardzo wnikliwie
przeanalizowany projekt budżetu miasta Gminy Miejskiej Przeworsk na 2019 rok. Oznajmił,
że na pytania wyczerpującej odpowiedzi udzielali Pan Burmistrz, Pan Zastępca Burmistrza
oraz Pani Skarbnik. Poinformował, że po wielogodzinnej analizie Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że 19.12.br. obradowała
Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska, której przewodniczył Przewodniczący
Pan Wacław Krupa, którego poprosił o opinie komisji.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że w dniu 19.12.br podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Przeworska projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk na 2019
rok został szczegółowo przedstawiony i omówiony. Powiedział, że w trakcie omawiania
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odpowiedzi udzielali Pan Burmistrz, Pan Zastępca Burmistrza oraz Pani Skarbnik.
Poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk na
2019 rok za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta
(wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer
III/23/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/23/2018
stanowią Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Udzielił głosu Burmistrzowi Miasta
Przeworska Panu Leszkowi Kisielowi.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że dziękuje Radzie Miasta Przeworska za
glosowanie, które ma znaczący wymiar, bo samorząd rozpoczyna nową kadencję z wieloma
zadaniami i wyzwaniami. Wyraził zdanie, że cieszy się z akceptacji Rady Miasta Przeworska
tych kierunków działania. Wyraził nadzieję, że realizacja budżetu będzie postępowała
pozytywnie. Podziękował współpracownikom Panu Zastępcy, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz
i wszystkim dyrektorom jednostek podległych za prace w przygotowaniu tego budżetu
niełatwego, ale ambitnego i dającego następny krok w rozwój miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska pogratulował Radzie Miasta Przeworska
jednomyślności w głosowaniu, a Burmistrzowi Miasta bezproblemowej realizacji budżetu
w 2019 roku.
Punkt 7 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska przypomniał, że materiały dotyczące tego
punktu porządku obrad radni otrzymali 21.11.br. Poprosił Burmistrza Miasta o uzasadnienie
do projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że przyjęcie wieloletniej prognozy
finansowej dla Gminy Miejskiej Przeworsk jest konsekwencją uchwały budżetowej i uchwala
się ją na lata 2019 – 2035. Dodał, że w załączniku są wykazane dochody, wydatki oraz
zadłużenie na okres kredytowy, w poszczególnych latach.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska przedstawił Uchwałę Nr 12/18/2018 z dnia
14 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie opinii do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2019 – 2035, która jest pozytywna – uchwała RIO stanowi Załącznik Nr 6 a do
niniejszego protokołu. Po czym poprosił Przewodniczących komisji Rady o przedstawienie
opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu Przewodniczącemu
Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady
Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że podczas szczegółowej analizy Komisja Spraw Społecznych
Rady Miasta Przeworska projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie,
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że
uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0)
i otrzymuje numer III/24/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr
III/24/2018 stanowią Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Punkt 8 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
na rok 2018”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

poprosił

Burmistrza

Miasta

Burmistrz Miasta powiedział, że należy dokonać zmiany w budżecie po to, aby
zamknąć budżet i tak w paragrafie 1 projektu uchwały zwiększa się dochody budżetowe
w dziale 758 w związku z otrzymaniem 56.836 zł ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego
na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych. W paragrafie 2 zwiększa się dochody
budżetowe w dziale 758 w związku z otrzymaniem 29.640 zł ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych
i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych. Dodał, że koszt
odpraw nauczycieli wyniósł ok 200.000 zł i dofinansowanie ze środków rezerwy tego nie
pokryje. Powiedział dalej, że Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr. 3 zwróciła się z prośbą
o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł w rozdziale 80148 ,,Stołówki
szkolne” ze względu na większą liczbę uczniów korzystających z obiadów. Następnie
w paragrafie 4 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Przeworsk oraz
zwiększeniem dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej należy urealnić dochody budżetu
miasta jak również zmniejszyć wydatki, aby zabezpieczyć plany ww. jednostkach. Stwierdził,
że paragraf 4 jest obszerny, bo zawiera zmiany we wszystkich możliwych działach, aby
zabezpieczyć środki na oświatę, które ciągle rosną i są nieprzewidywalne i trudne do
zaplanowania. Powiedział, dalej, że w paragrafie 4 następuje zwiększenie kosztów, jako
udziałów stanowiących wkład do projektu OZE beneficjentów z terenu miasta Przeworska
wynika z rzeczywistych wynikających z postępowań przetargowych kosztów jednostkowych
poszczególnych instalacji OZE w stosunku do zakładanych w projekcie budżetu
realizowanego projektu. Wyjaśnił, że osiągnięte wartości po przetargowe spowodowały
konieczność zwiększenia wpłat mieszkańców realizujących projekt, co w konsekwencji
wpływa na konieczność zwiększenia dochodów i wydatków w tym rozdziale.
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Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na
rok 2018 Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2018 za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik
głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/25/2018.
Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/25/2018 stanowią
Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Punkt 9 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

poprosił

Burmistrza

Miasta

Burmistrz Miasta powiedział, że jest to uchwała związana z budżetem miasta,
dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Pod Rozborzem. Poinformował, że
w budżecie miasta zaplanowane jest 50.000 zł, czyli 50 % inwestycji. Oznajmił, że budowa
chodnika wspólnie z powiatem wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa na odcinku
drogowym położonym w granicach administracyjnych naszego miasta, do którego przylega
min. największy cmentarz komunalny oraz ciągle rozbudowujące się osiedle domów
jednorodzinnych.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego Komisja Budżetowo
– Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
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Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego za pomocą urządzeń do
głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/26/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/26/2018 stanowią Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Punkt 10 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

poprosił

Burmistrza

Miasta

Burmistrz Miasta powiedział, że projekt tej uchwały wynika z uchwały budżetowej
oraz z uchwały Rady Miasta Przeworska podjętej na sesji w dniu 29 listopada 2018 r.,
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania
wykraczającego poza rok budżetowy 2018, a dotyczącej realizacji zadania o nazwie
,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oznajmił, że w związku z tym należy udzielić pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu
i wprowadzić do budżetu na rok 2019 środki w wysokości 1.050 zł na realizację ww. zadania.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego Komisja Budżetowo
– Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego za pomocą urządzeń do
głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta ( wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0,
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wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/27/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/27/2018 stanowią Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Punkt 11 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Burmistrz Miasta powiedział, że jest to kolejna uchwała okołobudżetowa.
Poinformował, że trwały rozmowy z powiatem przeworskim na temat wspólnego
opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Węgierskiej przez miasto
Przeworsk. Stwierdził, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, budowa tego chodnika
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierujących pojazdami na tej
drodze. Wyraził zdanie, że podjęcie decyzji przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
dotyczącej opracowania dokumentacji i przystąpienia do realizacji nowego przebiegu drogi
wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, jako drogi
łącznikowej do autostrady w rejonie naszego miasta, powoduje pilną konieczność
skoordynowania prac projektowych zmierzających do połączenia istniejącego układu
komunikacji pieszych w rejonie istniejących dróg powiatowych i miejskich tj. ul. Wiejskiej
i Żytniej oraz obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej tj. ul. Węgierskiej z nowo
projektowanym ciągiem pieszym na zaprojektowanym rondzie drogi łącznikowej. Dodał, że
miasto przeznacza na ten cel 20.000 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego Komisja Budżetowo
– Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego za pomocą urządzeń do
głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/28/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/28/2018 stanowią Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Po czym ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach.
(przerwa trwała od godz. 16.55 do godz. 17.05)
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Punkt 12 porządku obrad „Podjęcie 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”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

poprosił

Burmistrza

Miasta

Burmistrz Miasta Przeworska poinformował, że co roku Gmina Miejska Przeworsk
ma podpisane porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na realizację działań w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2019 z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk.
Wyjaśnił, że polega to na tym, że w schronisku dla zwierząt w Orzechowcach jest gotowość
przyjmowania psów z terenu miasta Przeworsk, a miasto za to płaci i w 2019 roku jest to
kwota 32.000 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk Komisja
Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk, za pomocą urządzeń do
głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/29/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/29/2018 stanowią Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Punkt 13 porządku obrad „Podjęcie 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”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
o przedstawienie komentarza do projektu uchwały.

poprosił

Burmistrza

Miasta

Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że od wielu lat jest podpisane
porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na realizację działań w zakresie obsługi w roku
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2019 nietrzeźwych mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku
Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszczącym się przy ul. Św. Brata Alberta.
Dodał, że w roku 2019 na ww. zadanie przeznacza się środki w wysokości 26 820 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę 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 Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta Przeworska
zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi
mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom
w Przemyślu, za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta
(wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0), wstrzymało się – 0 i otrzymuje numer
III/30/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/30/2018
stanowią Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Punkt 14 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska poinformował, że
firma Voice Net realizuje zadanie, na zlecenie Samorządu Województwa Podkarpackiego
mające na celu doprowadzenie internetu do instytucji użyteczności publicznej na terenie
całego województwa. Powiedział, że w związku z tym firma Voice Net zwróciła się do
Gminy Miejskiej Przeworsk o udostępnienie działki miejskiej o numerze ewidencyjnym 250,
położonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w celu umieszczenia na działce urządzeń
związanych z przesyłem sygnału teleinformatycznego.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
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Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta
Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu, za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała została
podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer
III/31/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/31/2018
stanowią Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Punkt 15 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson powiedział, że ta sama firma, czyli Voice Net zwróciła się
do Gminy Miejskiej Przeworsk o ustanowienie służebności przesyłu na działce miejskiej
o numerze ewidencyjnym 107, położonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, w celu
umieszczenia na działce urządzeń związanych z przesyłem sygnału teleinformatycznego.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta
Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
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służebności przesyłu, za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała została
podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer
III/32/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/32/2018
stanowią Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Punkt 16 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson powiedział, że obciążenie nieruchomości służebnością
przesyłu nastąpi na wniosek firmy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Jaśle, która
zwróciła się do Gminy Miejskiej Przeworsk o udostępnienie działki miejskiej o numerze
ewidencyjnym 700, w celu umieszczenia na działce urządzeń związanych z przesyłem paliwa
gazowego do budynku mieszkalnego przy ulicy Lwowskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczących komisji Rady
o przedstawienie opinii z prac komisji. Udzielił głosu Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta
Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu, za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała została
podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer
III/33/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/33/2018
stanowią Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Punkt 17 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018 – 2021
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025””.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson powiedział, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
Gmina jest zobowiązana do opracowana dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla
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Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20222025”. Poinformował, że Program został zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Przeworskiego,
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przez Podkarpacki
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie. Powiedział, że Program ten
będzie kształtował główne zasady i działania, które Gmina Miejska Przeworsk powinna
wytyczyć, w celu ochrony środowiska na terenie naszego miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2022-2025” Komisja Budżetowo – Gospodarcza Rady Miasta
Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2022-2025”, za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała
została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje
numer III/34/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/34/2018
stanowią Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Punkt 18 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat
2014 -2017”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson powiedział, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
Gminny Programu Ochrony Środowiska powinien być przedstawiony do oceny, w formie
raportu, raz na dwa lata. Poinformował, że przedłożony raport przedstawia stopień wykonania
zadań założonych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z lat 2010 – 2013
z uwzględnieniem lat 2014 -2017 oraz przyjętych uchwał Rady Miasta Przeworska
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
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Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że ww. projekt uchwały Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014
-2017”, za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik
głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/35/2018.
Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/35/2018 stanowią
Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Punkt 19 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2019”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson powiedział, że jak co roku zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Miasta Przeworska przyjmuje Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Miejskiej
Przeworsk.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że ww. projekt uchwały Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2019, za pomocą
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urządzeń do głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/36/2018.Ww. uchwała oraz imienny
wykaz głosowania nad Uchwałą nr III/36/2018 stanowią Załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
Punkt 20 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego
programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2023”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson powiedział, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego
programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2023”, który określa lokalną strategię
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z nadużywania
środków psychoaktywnych.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że ww. projekt uchwały Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego
programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2023, za pomocą urządzeń do
głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/37/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/37/2018 stanowią Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Punkt 21 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela
do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że członkowie Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Społecznej
w Przeworsku kończą kadencje za pół roku. Przypomniał, że przedstawicielem Rady Miasta
Przeworska w tej Radzie był Pan Ryszard Łuczyk. Powiedział, że Pan Wicestarosta zwrócił
się do Rady Miasta Przeworska o wyrażenie opinii czy Pan Ryszard Łuczyk będzie nadal
przedstawicielem Rady, czy Rada desygnuje nowego kandydata. Stwierdził, że w związku
z tym Pan Ryszard Łuczyk nie uzyskał mandatu radnego, został przygotowany projekt
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uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Oznajmił, że na
posiedzeniach komisji zgłaszano kandydatury na przedstawiciela i był opiniowany projekt
uchwały. Poprosił Pana Krzysztofa Wiśniowskiego o przedstawienie opinii Komisji
Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że Komisja Budżetowo – Gospodarcza zgłosiła na
przedstawiciela Rady Miasta Przeworska Pana dr. Leszka Kisiela, a projekt ww. uchwały
zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska
kandydaturę Pana dr. Leszka Kisiela i projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu
powiedział, że SP ZOZ w Przeworsku jest największym zakładem pracy i przedstawiciel
Rady w Radzie Społecznej będzie reprezentował interesy miasta. Po czym przeszedł do
głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku w osobie Pana dr. Leszka Kisiela, za pomocą urządzeń do głosowania.
Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0) i otrzymuje numer III/38/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad
Uchwałą nr III/38/2018 stanowią Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Zwrócił się do
Burmistrza Miasta Przeworska życząc mu powodzenia.
Punkt 22 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson powiedział, że w związku z tym, że Rada Ministrów przyjęła
wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, każda gmina,
która chce uzyskać dotację musi przyjąć program, który jest tożsamy z programem
rządowym. Wyjaśnił, że program przewiduje wsparcie finansowe gmin poprzez udzielanie
pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Dodał, że adresatami ww. Programu są m.in.: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej, osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej np. z powodu wielodzietności,
niepełnosprawności, samotnego macierzyństwa, choroby alkoholowej, w szczególności osoby
starsze, chore i niepełnosprawne.
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Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że ww. projekt uchwały Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, za pomocą urządzeń
do głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw –
0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/39/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/39/2018 stanowią Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Punkt 23 porządku obrad „Podjęcie 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”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Pan Wojciech Superson powiedział, że projekt tej uchwały nawiązuje wprost do
przyjętej przed chwilą uchwały w sprawie w przyjęcia programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu”. Wyjaśnił, że projekt dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Podał, że kryterium dochodowe od
1 października br. dla osób samotnych wynosi 701 zł, natomiast kryterium dochodowe dla
osób w rodzinie wynosi 528 zł. Oznajmił, że Programem zostaną objęte osoby i rodziny
spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że ww. projekt uchwały Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
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Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem 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, za pomocą urządzeń
do głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw –
0, wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/40/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/40/2018 stanowią Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Punkt 24 porządku obrad „Podjęcie 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”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
o przedstawienie komentarza do projektu uchwały.

poprosił

Burmistrza

Miasta

Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że nowa ustawa o finansowaniu zadań
oświatowych wprowadziła istotne zmiany polegające na określeniu górnej granicy
tygodniowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, która nie powinna
przekraczać 22 godziny tygodniowo. Dodał, że do tej pory obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin wynosił 25 godzin, dlatego trzeba uchwałę dostosować.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że ww. projekt uchwały Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem 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, za pomocą urządzeń do
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głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/41/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/41/2018 stanowią Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Punkt 25 porządku obrad „Podjęcie 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”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

poprosił

Burmistrza

Miasta

Burmistrz Miasta Przeworska poinformował, że regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków regulowała uchwała Rady
Miasta Przeworska z 2009 roku, od tego czasu zmieniły się podstawy prawne tych regulacji
w związku z tym jest potrzeba zmian oraz urealnienia wysokości dodatków. Powiedział, że
najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia dodatków funkcyjnych. Poinformował, że
nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
w następującej wysokości:
1) dyrektorowi – w wysokości od 1000 do 2000 zł,
2) wicedyrektorowi – w wysokości od 600 do 1200 zł,
3) kierownikowi świetlicy – w wysokości od 300 do 600 zł,
4) nauczycielowi sprawującemu inne stanowiska kierownicze określone w statucie szkoły,
a niewymienione w tej uchwale - wysokości od 300 do 600 zł.
5) z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy – w wysokości 110 zł. z 50 zł
6) z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
7) z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu – w wysokości 90 zł z 40 zł.
Poinformował, że zostały wprowadzone także dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę, w warunkach określonych szczegółowo
w rozporządzeniu. Wysokość dodatku za pracę w warunkach trudnych wynosi:
1) za prowadzenie zajęć w klasach łączonych - 15 %,
2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych oddziałach
przedszkoli i szkół a także indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego - 15 %,
3) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą
zakwalifikowanych do tego typu zajęć - 15 %.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że ww. projekt uchwały Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem 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, za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził,
że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0)
i otrzymuje numer III/42/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą
nr III/42/2018 stanowią Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Punkt 26 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

poprosił

Burmistrza

Miasta

Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że związku z upływem czasu umowy
dzierżawy przedmiotowej działki wraz z budynkiem przy ul. Kilińskiego dotychczasowy
dzierżawca tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” wyraził
zainteresowanie dalszej dzierżawy nieruchomości. Wyłączenie trybu przetargowego
w procesie pozyskania dzierżawcy wynika z woli kontynuacji współpracy ze
Stowarzyszeniem.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Pana Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że ww. projekt uchwały Komisja Budżetowo –
Gospodarcza Rady Miasta Przeworska zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Panu Wacławowi Krupie
Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska projekt
uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
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a także tryb i kryteria przyznawania nagród, za pomocą urządzeń do głosowania. Stwierdził,
że uchwała została podjęta (wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0)
i otrzymuje numer III/43/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą nr
III/43/2018 stanowią Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Punkt 27 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że „Rada Miasta Przeworska w uchwałą
z października 2016 roku wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Gminą Leżajsk, w przedmiocie powierzenia Gminie
Leżajsk do grudnia 2036 roku realizacji wykonywania części zadań własnych, w zakresie
przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Przeworska, tj.
poddania ich mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów komunalnych w Giedlarowej. Tym procesem zajmuje się Zakład
Komunalny „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o., będące własnością gminy Leżajsk. W tej
instalacji składowane są odpady komunalne pochodzące z terenu miasta Przeworska. Rok
później opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów, które zmieniło rozporządzenie
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Spowodowało ono od początku 2018 roku
znaczny wzrost opłat, tzw. marszałkowskich, za składowanie odpadów. Rozporządzenie
podnosi opłatę 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. Opłata, ta nie zasila budżetu spółki na terenie której, składuje nasze miasto odpady,
tylko przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Ponieważ mamy
podpisane porozumienie z Wójtem Gminy Leżajsk, Spółka, której właścicielem jest Gmina
Leżajsk, pomimo, że wrosły opłaty nie podnosiła z tego tytułu cen za składowanie odpadów,
na terenie Instalacji Giedlarowa. Nasze porozumienie, powoduje to, że mamy ustalone takie
same ceny, jak Gmina Leżajsk. To jest pewne zabezpieczenie tego, aby nadmiernie nie można
było ustalać cen wyższych, niż w gminie macierzystej, której właścicielem jest Gmina Leżajsk,
instalacji „Stare Miasto - Park”. Niestety Spółka nie jest w stanie już dopłacać już do tego
i utrzymywać tego na tym poziomie, zarówno w stosunku do swojej macierzystej gminy, jak
i do gmin będących w systemie. A takich gmin jest, co najmniej kilka. Na naszym terenie są to
Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Przeworsk, Miasto Przeworsk. W związku z tym
Wójt Gminy Leżajsk przedstawił nam nową kalkulację kosztów składowania odpadów
komunalnych na tej instalacji regionalnej i przekazał informacje o ustaleniu cennika i wzrostu
cen, ponieważ do tej pory za jedna tonę składowanych odpadów płaciliśmy 230 zł netto.
Natomiast, nowa cena to 280 zł netto, czyli 50 zł więcej. Ja chcę przypomnieć Państwu, że gdy
przychodziliśmy do nowego regionu, jeśli chodzi o odpady komunalne, bo byliśmy kiedyś
w południowo- wschodnim, a obecnie jesteśmy w północnym, uciekaliśmy od tych instalacji,
które już wtedy, trzy lata temu dawały nam ceny na poziomie prawie 300 zł. Udało się obniżyć
tą cenę, niemniej jednak, już teraz nie da się utrzymać znowu tej ceny, ze względu na ta opłatę
środowiskową za składowanie. Uważam nadal, że był to bardzo dobry ruch z naszej strony,
chociaż czasochłonny. Musiał to zatwierdzić Sejmik Województwa i uzgodnić to
z Ministerstwem, abyśmy mogli m.in. przejść do innego regionu. Problem polega na tym, że
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nie tylko jeden element związany z odpadami. Drugim elementem jest to, że niektóre frakcje,
które uzyskuje się szczególnie po odpadach segregowanych nie mogą być składowane. Muszą
być spalane, a w Polsce dopuszczalne są tylko dwie metody utylizacji tych odpadów
tj. spalarnie, których jest bardzo niewiele w Polsce i które praktycznie nie przyjmują tego typu
frakcji od innych instalacji, niż te, które ktoś dofinansował. Pewnie Państwo czytacie
o wielkim problemie w Rzeszowie. Drugą taką firmą to są cementownie. Cementownie widząc,
co się dzieje, podnoszą diametralnie ceny w górę. Z drugiej strony, ograniczają dostęp do
możliwości utylizacji w cementowniach. Mamy tutaj problemy, ponieważ ceny stale rosną,
a instalacje nie mogą tego utylizować w inny sposób, jak tylko spalać. Dlatego też, jak został
przedstawiony nowy cennik za składowanie odpadów, jesteśmy zmuszeni podnieść stawki na
poszczególnych pozycjach, jeśli chodzi o nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe.
Kalkulacja jest zrobiona w ten sposób, abyśmy nadmiernie nie podnosili tych cen. Dla
nieruchomości zamieszkałych opłata z tytułu za gospodarowania odpadami komunalnymi
w przypadku nieruchomości zamieszkałych obliczana jest, jako iloczyn liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty ustaloną przez gminę, i tutaj projekt
uchwały podaje, że jest to 13,50 zł od osoby w przypadku zbierania śmieci w sposób
selektywny; podwyżka o 1,50 zł. Jeśli zbiórka nie jest prowadzona w sposób selektywny, jest to
kwota 22 zł z dotychczasowych 18 zł.” Pan Leszek Kisiel oświadczył, że selektywną zbiórką
odpadów jest objętych ponad 11 500 mieszkańców, natomiast tylko 1000 mieszkańców
oddaje śmieci zbierane w sposób nieselektywny. Zaznaczył, że ustala się również wyższe
stawki opłat od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny. Stawka za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 120 l – z 22 zł
wzrasta na 25 zł; o pojemności 240 l – z 42 zł wzrasta na 47 zł; pojemnika o pojemności
1100 l z 126 zł wzrasta na 141 zł; kontenera o pojemności 7000 l – z 756 zł na 846zł; oraz za
worek 120 l – z 22 zł wzrasta na 25 zł. Poinformował następnie, że od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany, opłata ta
zależna jest od zadeklarowanej liczby pojemników, pojemności tego pojemnika oraz
częstotliwości odbioru w danym miesiącu za jednorazowy odbiór z pojemnika o pojemności
wzrasta: za pojemnik 120 l – z 31 zł wzrasta na 35 zł; pojemnika 240 l – z 60 zł wzrasta na 67
zł; pojemnika 1100 l – z 180 zł wzrasta na 202 zł; kontenera 7000 l – z 1080 zł wzrasta na
1210 zł oraz za worek za worek 120 l – z 31 zł na 35 zł. Podkreślił, że podwyżka nie jest
duża, również ze względu na trzyletnią umowę podpisaną z Przeworską Gospodarką
Komunalną Sp. o.o., na odbiór ww. odpadów. Przypomniał, że wszystkie nośniki energii
znacznie wzrosną w przyszłym roku. Wyraził następnie obawę, że koszt usługi odbioru
odpadów z terenu miasta Przeworska w latach następnych będzie znacznie wyższy.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska o przedstawienie opinii z prac komisji
w sprawie omawianego projektu uchwały.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska oznajmił, że projekt ww. uchwały komisja zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczącego Komisji
Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska o przedstawienie opinii z prac komisji
w sprawie omawianego projektu uchwały.
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Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska
zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania
głosu, poprosił radnych o rozpoczęcie głosowania przy użyciu terminali do głosowania.
Przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, za pomocą urządzeń do
głosowania. Stwierdził, że uchwała została podjęta ( wynik głosowania: za - 14, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0) i otrzymuje numer III/44/2018.Ww. uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad Uchwałą nr III/44/2018 stanowią Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Punkt 28 porządku obrad: „Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach
radnych.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że w okresie
międzysesyjnym nie wpłynęła do o niego żadna interpelacja, ani zapytanie od państwa
radnych. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Następnie udzielił go Panu
Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków
został rozstrzygnięty?
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Burmistrzowi Miasta
Przeworska.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że niestety nie został on rozstrzygnięty.
Został unieważniony po raz drugi, ponieważ złożona oferta na wykonawstwo była
o 15 000 000 zł droższa, niż przeznaczone na ten cel środki finansowe. Nadmienił, że prawie
wszystkie gminy, które otrzymały dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska na tego typu przedsięwzięcia, mają podobne problemy. Poinformował, że NFOŚ
przygotował nową ścieżkę finasowania tego typu zadań, będzie ona polegała na zwiększonym
finasowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz zwiększeniu kwoty kredytu z NFOŚ na
realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Dodał, że kwota kredytu w spółce miejskiej
wzrosłaby z kwoty 6 800 000 zł do kwoty 10 000 000 zł. Przypomniał, że oprocentowanie
ww. kredytu jest korzystne i wynosi tylko 2%. Oznajmił, że obecnie Zarząd Przeworskiej
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przeworsku przygotowuje dodatkowe dokumenty
i obliczenia ekonomiczne, niezbędne do zwiększenia kwoty kredytu. Przypomniał, że na
polskim rynku funkcjonuje niewiele firm realizujących kompleksowo modernizacje
oczyszczalni ścieków; w pierwszym ogłoszonym przetargu ofertę złożyła tylko jedna firma,
w drugim również jedna, ale inna firma. Różnica ceny za wykonaną usługę w jednym
i drugim przypadku znacznie przewyższała zakładany na nią budżet i różniły się tylko
o 400 000 zł, tj. 35 000 000 zł, przy zakładanych 21 000 000 zł. Podkreślił, że kwota
35 000 000 zł stanowi połowę budżetu miasta Przeworska. Zarówno Ministerstwo i NFOŚ
podjęły wszelkie kroki, które pozwolą na rozstrzygnięcie przetargów. W przeciwnym razie,
gminy będą zmuszone rezygnować z zaplanowanych inwestycji, lub jeśli będzie je na to stać
podniosą kapitał zakładowy spółki o 15 000 000 zł, tak jak w naszym przypadku.
Poinformował, że analizowane były inne możliwości prowadzenia ww. inwestycji, ale
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wymagają rozpoczęcia prac dokumentacyjnych od początku. Dodał, że przyjęty został model
realizacji tej inwestycji na zasadzie „Projektuj i buduj.” Przy zastosowaniu metody
dokumentacji budowlanej i pozwoleniu na budowę, byłby problem ze znalezieniem
wykonawcy, a przy etapowaniu inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków mogłyby się
pojawić problemy po stronie spółki. Zaznaczył, że wykonawcy niechętnie realizują
przygotowane przez inne firmy projekty, zwłaszcza w tak skomplikowanym zakresie, jaką
jest modernizacja oczyszczalni ścieków na funkcjonującym zakładzie. Nadmienił, że Prezesi
PGK Sp. z o.o. w Przeworsku dokładają wszelkich starań, aby rozpocząć realizację
inwestycji.
Przewodniczący
Kaczmarowi.

Rady

Miasta

Przeworska

udzielił

głosu

Panu

Adamowi

Pan Adam Kaczmar stwierdził, że realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków
opóźnia się w czasie, a walka z nieprzyjemnym zapachem pochodzącym z niej
i rozchodzącym się po mieście nie wychodzi najlepiej. Zapytał, jakie będą dalsze działania
spółki w tym kierunku?
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że zlecone zostały szczegółowe badania na
wlotach kanalizacji z innych gmin, ale nie ma jeszcze ich wyników. Badania
mikrobiologiczne prowadzą pracownicy Politechniki Rzeszowskiej oraz prywatne laboratoria.
Szukane są miejsca gromadzenia się bakterii gnilnych. Stwierdził, że istnieją szybkie metody
zwalczania przykrego zapachu, ale konieczne jest ustalenie źródła jego powstawania. Dodał,
że zostały również przeprowadzone kontrole i rozmowy z władzami firmy Rauch.
Przypomniał, że wcześniej z przeworskiej oczyszczalni ścieków fetor rozchodził się na
miasto, wówczas, gdy były wywożone poletka. Aktualnie nie ma reguły na jego pojawianie
się. Nie jest odczuwalny na terenie oczyszczalni, a pojawia się w różnych częściach miasta.
Przypomniał, że Przeworska Oczyszczalnia Ścieków odbiera kanalizację z terenu miasta
Przeworska, Gminy Przeworsk, z terenu gminy Zarzecze i firmy Rauch. Poinformował, że po
zlokalizowaniu źródła nadmiernego gromadzenia się w kanalizacji bakterii gnilnych,
zlikwidowanie przykrego zapachu będzie kwestią 2- 3 dni. Wyraził nadzieję na to, że zlecone
badania mikrobiologiczne na to pozwolą.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska podziękował za objaśnienie bardzo
ważnego dla mieszkańców tematu. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji
i zapytań w formie pisemnej do Biura Obsługi Rady Miasta Przeworska. Natomiast
o zadawanie pytań w sprawach bieżących, prosi w punkcie „Wolne wnioski i informacje.”
Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad.
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.
Punkt 29 porządku obrad: „Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich
sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych oczekuje na
udzielenie odpowiedzi na takie wnioski? Wobec braku zgłaszających się przeszedł do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 30 porządku obrad: „Wolne wnioski i informacje.”
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Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych lub obecnych
na sali chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Poinformował, że
w trakcie spotkań radnych z Burmistrzem Miasta Przeworska pojawiał się pomysł powrotu do
organizowania przez Radę Miasta Przeworska spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Następnie w imieniu prezydium Rady Miasta, Burmistrza Miasta Przeworska zaprosił
radnych i mieszkańców Przeworska na mszę świętą do Kościoła p.w. Ducha Świętego
w Przeworsku sprawowaną w dniu 13 stycznia 2019 r., o godzinie 15.00 w intencji samorządu
VIII kadencji. Dodał, że Państwo radni po mszy świętej będą mieli okazję do przełamania się
opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Kończąc swe wystąpienie złożył życzenia ciepłych,
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, sukcesów w Nowym Roku
2019 roku, w imieniu własnym i Prezydium Rady Miasta Przeworska, mieszkańcom
Przeworska, radnym miasta Przeworska Burmistrzowi Miasta Przeworska i pracownikom
Urzędu.
Punkt 31 porządku obrad: „Zakończenie sesji”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zamknął posiedzenie sesji Rady Miasta
Przeworska słowami: „Zamykam III zwyczajną sesję Rady Miasta Przeworska, dziękuję.
Do widzenia ”.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały: Bogumiła Ptaszyńska ………………………….....
Katarzyna Obłoza ………………………..………

Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Tomasz Majba
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