Protokół Nr 4 /2018
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji, jak załączona lista obecności, radna Elżbieta
Cholewa, Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Pan Wojciech Superson Zastępca
Burmistrza Miasta Przeworska, Pani Anna Darecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przeworsku, Pan Krzysztof Ożóg Prezes Przeworskiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Przeworsku.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska Pan
Krzysztof Wiśniowski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Poinformował,
że tematem komisji będzie zapoznanie się z materiałami na najbliższą sesję Rady Miasta
Przeworska, zwołaną na dzień 31 stycznia 2019 r. Oznajmił, że państwo radni otrzymali
w dniu dzisiejszym kilka autokorekt projektów uchwał oraz dwa nowe projekty uchwał; które
proponuje omówić, jako kolejne punkty porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta
Przeworska, rozpoczynając od punktu 20. Następnie poprosił Panią Annę Darecką Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku o przedstawienie uzasadnienia do
projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2019.
Pani Anna Darecka powiedziała, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy w art. 73 a ust. 6 określa, że Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych. Stwierdziła, że Miasto widzi potrzebę
zatrudnienia osób w formie prac społecznie użytecznych. Proponuje się zatrudnienie w tej
formie 28 osób; 6 jako strażników do szkół, 22 w różnej formie; jako goniec, pracownik
gospodarczy, opiekun. Zaznaczyła, że słabnie zainteresowanie tą formą pomocy dla osób
bezrobotnych. Dodała, że w ubiegłym roku nie wszystkie etaty zostały wykorzystane. Osoby
bezrobotne wolą skorzystać z formy stażu, który jest dłuższy i bardziej korzystny pod
względem finansowym. Poinformowała następnie, że osoba wykonująca prace społecznie
użyteczne, świadczy pracę w wymiarze 40 godzin miesięcznie i otrzymuje za nią
wynagrodzenie w wysokości 332 zł netto, które nie jest wliczane w dochód rodziny.
Oznajmiła, że każda osoba musi zostać przeszkolona. Łącznie od 2015 roku zostało
przeszkolonych już 29 osób. Oznajmiła, że coraz trudniej znaleźć osoby spełniające stawiane
warunki ( podopieczny MOPS jedocześnie zarejestrowany, jako bezrobotny w Powiatowym
Urzędzie Pracy) i chętne do pracy w ww. zakresie. Zaznaczyła, że istnieje spory problem ze
znalezieniem osób chętnych do pracy w charakterze „Strażnika Miejskiego” na przejściach
dla pieszych w okolicach szkół podstawowych.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
państwo Radni mają pytania do omówionego projektu uchwały. Udzielił głosu Pani Annie
Świderskiej - Ciupie. Poinformował, że w dalszej kolejności głos zabierze pan Adam
Kaczmar.
Pani Anna Świderska - Ciupa zapytała, czy liczba osób zaplanowanych do świadczenia
ww. prac w tym roku jest porównywalna do liczby osób świadczących tą pracę w roku
ubiegłym?
Pani Anna Darecka powiedziała, że tak. Oznajmiła, że w roku ubiegłym planowano
zatrudnić osiem osób w charakterze „Strażnika Miejskiego”. Pomimo ich przeszkolenia, tylko
pięć osób świadczyło pracę, dwie osoby przeszły na staże, jedna przedłożyła zwolnienie
lekarskie. Poinformowała, że prace zaplanowano w okresie kwiecień – czerwiec i wrzesień –
listopad 2019 dla 6 strażników miejskich, w okresie kwiecień – lipiec 2019 r dla 15
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robotników gospodarczych oraz w okresie sierpień – listopad 2019 r. dla 7 osób świadczących
pracę w charakterze gońca i robotnika gospodarczego.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar utwierdził się w przekonaniu, że o ww. pracowników wnioskują
dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta. Stwierdził, że zakres prac przydzielony
pracownikowi wykonującemu prace społecznie użyteczne w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Przeworsku jest bardzo szeroki. Wyraził obawę, że jedna osoba nie podoła
takiemu zakresowi obowiązków.
Pani Anna Darecka powiedziała, że wszystkie prace powinny być wykonywane przez
pensjonariuszy. Pracownik uczy je wykonywać właściwie i nadzoruje prace pensjonariuszy.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, którzy mogą być kierowani do
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku wynosi 40 osób, a pomimo to, może
pojawić się problem ze znalezieniem 28 chętnych do wykonywania ww. prac.
Pani Anna Darecka stwierdziła, że dyrektorzy jednostek sami regulują czas pracy osób
świadczących prace społecznie użyteczne, zachowując 40 godzinny miesięczny wymiar.
Pan Adam Kaczmar zapytał, dlaczego dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 zawnioskowała
o siedmiu pracowników, a dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 tylko o dwie osoby.
Burmistrz Miasta Przeworska stwierdził, że widocznie mieli złe doświadczenia związane
z osobami świadczącymi pracę w ww. sposób.
Pani Anna Darecka powiedziała, że trzy osoby będą świadczyć prace, jako opiekun
rodzin, w których urodziło się nieżywe dziecko.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały, po czym udzielił głosu Panu Markowi
Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał czy Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. może
wnioskować o osoby świadczące prace społecznie użyteczne?
Pani Anna Darecka powiedziała, że z tej formy zatrudnienia mogą skorzystać tylko
jednostki samorządowe, niebazujące na własnym budżecie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
państwo radni mają jeszcze pytania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok
2019. Wobec ich braku wobec ich braku, przeszedł do opiniowania ww. projektu uchwały.
Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Podziękował Pani Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku za udział w posiedzeniu Komisji
i poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pana Krzysztofa Ożoga Prezesa
Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przeworsku.
Pan Krzysztof Ożóg przypomniał, że znowelizowane zapisy ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązały przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne do przygotowania w okresie półrocznym, nowego projektu
regulaminu oraz przekazania go do rady gminy. Poinformował następnie, że Rada Miasta
Przeworska otrzymała regulamin przygotowany przez PGK Sp. z o.o. w Przeworsku oraz
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające przy Gminie Przeworsk. Rada
Miasta, w ustawowym terminie dwóch miesięcy przyjęła projekt regulaminu dostarczania
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wody i odprowadzania ścieków, który następnie przekazała do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu Wody Polskie, zawiadamiając o powyższym przedsiębiorstwa wodociągowo
kanalizacyjne. Po uzyskaniu opinii od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawartej w Postanowieniu z dnia
19.09.2018 r. Aktualnie Rada Miasta powinna przyjąć „Regulamin” i wraz z ww. opinią
przesłać Wojewodzie. Zaznaczył, że powyższe działania podyktowane są zapisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 8 oraz art. 19.
Zaznaczył, że ustawodawca nie wskazał terminu, w jakim należy przyjąć nowy
„Regulamin…” po wydaniu opinii przez Wody Polskie. Podkreślił, że regulamin w obecnej
wersji uwzględnia w większości opinię Wód Polskich. Dodał, że uwagi wyrażone w opinii nie
zmieniły w znaczący sposób treści dokumentu.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
zapis „§ 5 ust.1. pkt 1) dostarcza Odbiorcy usług wodę” jest poprawny pod względem
stylistycznym?
Pan Krzysztof Ożóg stwierdził, że zapis powyższy jest właściwy i odnosi się do tytułu
rozdziału pn. „Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.”
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że forma stylistyczna jest właściwa.
Przypomniał, że zapisy ustawy mówią, że „odbiorcą usług jest..”, „dostarcza odbiorcy usług.”
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej stwierdził, że wobec powyższego ww.
zapisy są właściwe. Następnie udzielił głosu panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał, w jaki sposób Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
powiadamia odbiorców o jakości dostarczanej wody.
Prezes Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powiedział, że podstawowym
obowiązkiem spółki jest przekazanie informacji, o jakości dostarczanej wody Burmistrzowi
Miasta Przeworska. Burmistrz Miasta Przeworska umieszcza ww. informację na stronie
internetowej Urzędu Miasta Przeworska i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Przeworska.
Ponadto Spółka udostępnia ww. informację na swojej stronie internetowej, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz rozsyła do Spółdzielni Mieszkaniowych. Zaznaczył, że taka
informacja jest przekazywana wszystkim, którzy o jej udostepnienie wystąpią.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy informacja o przypadkach niedotrzymania ciągłości
usług również jest udostępniana w sposób zwyczajowo przyjęty?
Pan Krzysztof Ożóg poinformował, że informacje powyższe umieszczane są na tablicach
ogłoszeniowych na terenie miasta oraz na stronie internetowej spółki.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe są
spełnione przez Spółkę oraz czy hydranty są systematycznie przeglądane?
Pan Krzysztof Ożóg powiedział, że zgodnie z ww. ustawą Spółka jest zobowiązana do
dostarczania wody pitnej dla mieszkańców oraz odbioru kanalizacji. Kwestia sprawności
i gotowości hydrantów do poboru z nich wody przez Państwową Straż Pożarną, powinna
zostać uregulowana umową pomiędzy Spółką, Gmina Miejską Przeworsk i Państwową Strażą
Pożarną. Tak jednak nie jest.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy taka umowa została zawarta, a jeśli nie została zawarta,
to, na jakich zasadach odbywa się pobór wody z hydrantów?
Pan Krzysztof Ożóg powiedział, że Spółka w ramach prowadzonych inwestycji, ze
środków własnych, przy każdej nowobudowanej nitce wodociągowej stawia hydranty
i w miarę posiadanych środków; przegląda je i konserwuje.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy woda w hydrantach jest nieuzdatniona do picia oraz jaką
wodą podlewana jest zieleń miejska latem.
Pan Krzysztof Ożóg powiedział, że kwiaty podlewane są wodą z hydrantów.
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy przeworska sieć
hydrantowa spełnia wymogi przeciwpożarowe.
Prezes Przeworskiej Gospodarki Komunalnej powiedział, że w większości przypadków
hydranty spełniają te wymogi, w większości z nich jest odpowiednie ciśnienie wody.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że budowa odrębnej sieci hydrantowej,
zaopatrywanej w nieuzdatnioną do picia wodę, byłaby bardziej kosztowna niż dostarczanie
uzdatnionej wody do hydrantów w obecnym stanie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
państwo radni mają jeszcze pytania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wobec ich braku, przeszedł do opiniowania
ww. projektu uchwały. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Pan Krzysztof Wiśniowski podziękował za udział w posiedzeniu komisji Prezesowi
Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przeworsku. Poprosił Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska o przedstawienie uzasadnienia do projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska
na 2019 rok.
Pani Elżbieta Cholewa powiedziała że, jak co roku, komisje stałe Rady Miasta
Przeworska składają propozycje planów pracy. Na 2019 rok zaproponowała sześć tematów
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska. Zapytała, czy państwo radni mają
pytania do przedłożonej propozycji planu pracy?
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
państwo radni mają pytania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na 2019 rok, wobec ich braku, przeszedł do
opiniowania ww. projektu uchwały. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Oznajmił, że państwo radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia
planów pracy komisji Rady Miasta Przeworska na 2019 rok. Poinformował, że w planie pracy
komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska nie określił sztywnych dat ich
odbycia, ponieważ z członkami komisji będzie je każdorazowo ustalać. Zapytał, czy państwo
radni mają jakieś uwagi do ww. planu pracy. Oddał głos Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że nie ma uwag do planu pracy komisji. Zapytał następnie
o zakres kontroli Komisji Budżetowo-Gospodarczej w Miejskim Ośrodku Kultury i Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
Pan Krzysztof Wiśniowski powiedział, że w jednostkach tych miały miejsce spore
inwestycje. Wizytacja będzie miała na celu sprawdzenia ich wykonania oraz weryfikację
następnych potrzeb inwestycyjnych w kontrolowanych jednostkach. Stwierdził, że chyba nikt
z radnych nie widział całego zakresu prac wykonanych na obiekcie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Przeworsku.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska
będzie kontrolowała te same jednostki, co i Komisja Budżetowo- Gospodarcza. Zasugerował
uściślenie zakresu rzeczowego kontroli w obu Komisjach.
Pan Benedykt Magoń stwierdził, że niektóre jednostki organizacyjne Urzędu Miasta będą
sprawdzane przez trzy komisje Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski zaproponował uściślenie poszczególnych tematów pracy
Komisji Budżetowo-Gospodarczej o zapis „pod kątem inwestycyjnym.”
Burmistrz Miasta Przeworska stwierdził, że każda z komisji będzie dokonywała kontroli
poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta zgodnie ze swoimi kompetencjami,
zawartymi w uchwałach określających ich skład osobowy oraz przedmiot działania
i kompetencji.
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Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że każda
z komisji po odbytej wizytacji danej jednostki może wypracować jakieś stanowisko: Komisja
Budżetowo-Gospodarcza w zakresie działań remontowych, inwestycyjnych, gospodarczych
lub innych, Komisja Spraw Społecznych pod kątem zadań statutowych kontrolowanej
jednostki.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
zaproponował uściślenie zapisów zaproponowanych tematów pracy Komisji BudżetowoGospodarczej.
Pan Adam Kaczmar zapytał, w jaki sposób członkowie komisji Budżetowo-Gospodarczej
będą sprawdzać Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., przy
realizacji tematu: „Analiza funkcjonowania spółek gminnych: Przeworskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.–
wizytacja terenowa obiektów infrastruktury, ocena zarządzania zasobami mieszkaniowymi”,
zwłaszcza, w jaki sposób odbywać się będzie ocena zarzadzania zasobami mieszkaniowymi?.
Pan Krzysztof Wiśniowski stwierdził, że wygląd i stan techniczny budynków
zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o. pozostawia wiele do życzenia. A należałoby sprawdzić
ich stan techniczny, bądź skontrolować czy obiekty posiadają stosowne przeglądy (gazowy,
kominowy, p. poż. itp.)
Pan Adam Kaczmar zapytał, w jaki sposób członkowie komisji będą dokonywać oceny
zarządzania zasobami mieszkaniowymi.
Pan Wojciech Superson powiedział, że należałoby przeanalizować, czy ilość lokali
mieszkalnych zaspokaja potrzeby mieszkańców, dowiedzieć się, jaka liczba wniosków
wpłynęła o przyznanie lokalu komunalnego?
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej powiedział, że dyrektor
kontrolowanej jednostki zostanie poinformowany o tym fakcie ze stosownym
wyprzedzeniem. Ponadto, zostanie poproszony o przygotowanie dla członków komisji
materiałów, zgodnych z oczekiwaniami państwa radnych. Zapytał następnie, czy państwo
radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do
opiniowania ww. projektu uchwały. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poinformował, że państwo radni otrzymali w dniu posiedzenia komisji
autopoprawkę projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019. Poprosił
Burmistrza Miasta o przedstawienie uzasadnienia do ww. projektu.
Pan Leszek Kisiel powiedział, że zapisy projektu uchwały mają na celu uporządkowanie
zapisów budżetu miasta. Przypomniał, że w roku 2019 będą realizowane cztery projekty
z budżetu obywatelskiego. Realizację i finansowanie projektów przekazuje się odpowiednio:
projektu ,,RADOSNE DZIECI”; modernizacja terenu zielonego przy Szkole Podstawowej Nr
2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną
przekazuje się do szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. Koszt realizacji inwestycji to
50.000 zł. Realizację zadnia ,,Szkoła promująca zdrowy styl życia” w wysokości 33.000 zł
przekazuje się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Dodał, że za realizację ww.
projektów obywatelskich odpowiedzialni będą Dyrektorzy szkół. Przypomniał, że wykonanie
zadania urządzenia siłowni zewnętrznej na Ośrodku przy ulicy Budowlanych, została
przekazana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przeworska Dyrektorowi MOSiR-u. Natomiast
II etap budowy placu zabaw przy ulicy Dobrej w Przeworsku realizowany będzie pod
nadzorem pracowników Urzędu Miasta Przeworska. Pan Leszek Kisiel oznajmił, że zapisy
paragrafu drugiego, omawianego projektu uchwały, stanowią odpowiedź naszego samorządu
na wniosek dyrekcji SP ZOZ w Przeworsku, w sprawie sfinansowania zakupu i doposażenia
aparatu ultrasonograficznego w głowicę kardiologiczną wraz z oprogramowaniem. Dodał, że
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jej zakup umożliwi wykonywanie badań ultrasonograficznych na sercach dzieci. Proponuje
się przeznaczyć na ten cel kwotę 9 000 zł.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy jest to całkowity koszt zakupu głowicy
z oprogramowaniem.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że tak.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu Panu Markowi
Janiszowi.
Pan Marek Janisz stwierdził, że zapisy paragrafu pierwszego ww. projektu uchwały nie są
kompletne. Wskazują tylko jedna szkołę, jako miejsce realizacji projektu w ramach budżetu
obywatelskiego.
Pan Wojciech Superson powiedział, że w projekcie uchwały została zacytowana nazwa
realizowanego projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie, któro będzie realizowane
przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Przeworsku, miało w nazwie projektu, nazwę szkoły.
Pan Adam Kaczmar utwierdził się w przekonaniu, że długi zapis nazwy zadania „Radosne
dzieci…”, to tytuł realizowanego projektu.
Burmistrz Miasta Przeworska wyjaśnił, że realizacja ww. zadań zostanie przeniesiona
z działu 926 rozdz. 92604 § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z działu
Kultura Fizyczna) do działu 801 rozdz. 80101 § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych w dziale Oświata i wychowanie).
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
państwo radni mają jeszcze pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
na 2019 rok. Wobec ich braku, przeszedł do opiniowania ww. projektu uchwały. Następnie
ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie ustalenia składki
członkowskiej w Stowarzyszeniu Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław – Przeworsk.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jak, co roku po przystąpieniu do Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego ustalana jest wysokość składki członkowskiej w Stowarzyszeniu.
Poinformował, że pozostaje ona na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, czyli 2 zł od
mieszkańca wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do
opiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu
Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław – Przeworsk. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za
– 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza o przedstawienie uzasadnienia do projektu
uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że Statut Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
mówi wprost o tym, że należy uaktualnić po wyborach samorządowych skład delegatów na
Walne Zebranie Delegatów MOF Jarosław - Przeworsk. Zgodnie z parytetem przyjętym przez
MOF Jarosław – Przeworsk przedstawicielstwo gminy w Stowarzyszeniu jest czteroosobowe,
po dwóch przedstawicieli władzy wykonawczej w Gminie ( Burmistrz Miasta Przeworska Pan
Leszek Kisiel i Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska Pan Wojciech Superson) i dwóch
przedstawicieli Rady Miasta Przeworska. W związku z zaistniałą zmianą na stanowisku
Przewodniczącego Rady Miasta Przeworska proponuje się na delegata Pana Tomasza Majbę
oraz pełniącego już wcześniej tą funkcję Pana Marka Janisza.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do
opiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów
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Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk. Następnie ogłosił
wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza o przedstawienie
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Dorzecze Mleczki.”
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jak, co roku, po przystąpieniu do LGD
„Dorzecze Mleczki” ustalana jest wysokość składki członkowskiej w Stowarzyszeniu.
Poinformował, że pozostaje ona na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, czyli 1 zł od
mieszkańca wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. Zaznaczył, że składka była do niedawna wyższa,
ale stowarzyszenie otrzymało dotacje na prowadzenie swej działalności z Unii Europejskiej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej
opiniowania. Ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził,
że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/158/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 lutego 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że do uchwały przyjętej w 2016 roku
wprowadza się zapisy, mówiące o tym, że warunki służebności przesyłu zostaną określone
w zawartej umowie z PGE Dystrybucja.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej opiniowania.
Ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że PGE Dystrybucja S.A.
zwróciła się do Gminy Miejskiej Przeworsk o udostępnienie działek miejskich o numerach
ewidencyjnych: 1742 i 1736 (drogi dojazdowe do pól w rejonie ul. Lwowskiej) w celu
umieszczenia na nich urządzeń związanych z przesyłem energii elektrycznej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej opiniowania
Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że PGE Dystrybucja S.A. zwróciła
się do Gminy Miejskiej Przeworsk o udostępnienie działek miejskich o numerach
ewidencyjnych: 4356 i 4310/2 (działki na Aleksandrowie) w celu umieszczenia na nich
urządzeń związanych z przesyłem energii elektrycznej do zbiorników wyrównawczych wody,
obsługiwanych przez PGK Sp. z o.o.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej opiniowania
Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że Polska Spółka Gazownictwa sp.
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle zwróciła się do Gminy Miejskiej Przeworsk
o udostępnienie działki miejskiej o numerze ewidencyjnym 1951/2 (boczna ulicy Browarnej)
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w celu umieszczenia na działce urządzeń związanych z przesyłem paliwa gazowego do
budynku mieszkalnego.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej opiniowania
Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia dla Burmistrza
Miasta Przeworska do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru nr
61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GEPARD II-DOTACJA w programie priorytetowym nr 3.4
,,Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny”.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że Narodowy fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji
w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2 Strategia
rozwoju ekomobilności. Termin składania wniosków określony został na dzień 04 lutego
2019 r. Zgodnie z założeniami programowymi beneficjenci zgłaszający wnioski
o dofinansowanie zadań związanych z opracowaniem strategii zobligowani są do
przedłożenia uchwały rady samorządu terytorialnego, upoważniającej władze wykonawcze do
złożenia wniosku, jak również przyjęcia środków finansowych na opracowanie dokumentu w
formie dotacji.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej powiedział, że w uzasadnieniu do
projektu uchwały jest mowa o ekomobilności, natomiast w samej uchwale jest mowa
o elektromobilności. Poprosił następnie o wyjaśnienie tych zapisów.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że dla Polski została przyjęta
Startegia Ekomoblilności. Wyjaśnił, że nasza Gmina chce opracować strategię
elektromobilności.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu Pan Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zauważył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały określono termin
składania wniosku na dzień 04 lutego 2018 r. Stwierdził, że chodzi o datę 4 lutego 2019 r.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej opiniowania
Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
darowizny nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że po czterech latach starań, rozmów
i negocjacji z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, udało się
doprowadzić do przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny prawa
użytkowania wieczystego działki nr 900/20 Obręb nr 1 w Przeworsku. Dodał, że działka
stanowi drogę dojazdową, tłuczniową do domów Za Parowozownią. Dodatkowo jest w niej
położona sieć wodociągowa o długości 615 mb.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej opiniowania.
Ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
darowizny nieruchomości od osób fizycznych.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że w nawiązaniu do opinii Komisji
Rady Miasta Przeworska: Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Spraw Społecznych
został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny działki nr 106/1 obręb
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nr 4 w Przeworsku od osób fizycznych. Działka stanowi drogę dojazdową do domów,
położonych na osiedlu Korczaka w Przeworsku. Poinformował następnie, że na działce
ustanowiona jest hipoteka, która po podjęciu ww. uchwały zostanie zniesiona przez
współwłaścicieli nieruchomości.
Pan Adam Kaczmar zauważył, że kilka lat temu, ci sami mieszkańcy chcieli sprzedać ww.
nieruchomość, a teraz oddają ją w formie darowizny.
Pan Benedykt Magoń poprosił o dołączanie do projektów uchwał map z opisem, ponieważ
wycinek mapy z numerem działki nie daje pełnego obrazu.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że dołoży starań, aby do każdego
projektu uchwały dołączane były mapy poglądowe oraz wydruki z geoportalu z dokładnym
opisem położenia nieruchomości wskazanych w projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej
opiniowania Ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził,
że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił Burmistrza
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości miejskich. Dodał, że je projekt tej uchwały państwo radni otrzymali w dniu
dzisiejszym.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że dwa podmioty zainteresowane kupnem
działek przy ulicy Gorliczyńskiej w Przeworsku (na terenie inwestycyjnym) zwróciły się
z wnioskiem o ich sprzedaż. Zaznaczył, że działki objęte są Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym działalności składowej. Działki mogą być bez problemu zbyte
w postepowaniu przetargowym. Poinformował, że przedsiębiorcy są zainteresowani kupnem
działek o powierzchni 56 ar i 49 ar.
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej zapytał, jakie podmioty chcą kupić
ww. nieruchomości.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jedną z działek zamierza zakupić
przedsiębiorca prowadzący w tym terenie działalność gospodarczą na poszerzenie
działalności wodno-kanalizacyjnej, a drugą działkę zamierza zakupić przedsiębiorca
prowadzący działalność produkcyjną w Rzeszowie, z myślą o budowie hali produkcyjnej dla
podzespołów do samochodów.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej
opiniowania. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poprosił
Burmistrza o przedstawienie uzasadnienia do uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt tej uchwały odnosi się do zapisów
paragrafu drugiego uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok, który został
szczegółowo omówiony na początku posiedzenia komisji. Zaznaczył, że przekazanie środków
finansowych w formie dotacji na zakup i doposażenie aparatu ultrasonograficznego w głowicę
kardiologiczną wraz z oprogramowaniem, wymaga jeszcze stosownej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał, czy państwo radni mają
jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł jej
opiniowania. Następnie ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Poinformował,
że państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi informację o wykorzystaniu w 2018
roku herbu Miasta Przeworska oraz projekt Apelu Rady Miasta Przeworska w sprawie
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przywrócenia działalności Fabryki Wagonów S.A. w Gniewczynie Łańcuckiej w powiecie
przeworskim.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że na Konwencie Wójtów i Burmistrzów,
w którym niedawno uczestniczył, zainicjonowano poparcie dążeń Wójta Gminy Tryńcza
w przywróceniu do funkcjonowania Fabryki Wagonów S.A. w Gniewczynie Łańcuckiej.
Przypomniał, że z chwilą jej likwidacji wielu mieszkańców Przeworska straciło miejsce
pracy. Po ogłoszeniu upadłości podejmowane były próby przywrócenia jej działalności, ale
okazały się one bezskuteczne. Zaznaczył, że podobne apele kierowane przez rady gmin
powiatu przeworskiego do Polskiego Rządu i ministerstw, zwrócą uwagę na istniejący
potencjał fabryki i mieszkańców. Dodał, że podobne wystąpienia do Rządu w przedmiotowej
sprawie kierują związki zawodowe oraz parlamentarzyści. Oznajmił, że apele przygotowane
przez samorządowców z terenu Powiatu Przeworskiego zostaną zbiorowo kierowane do
podmiotów odpowiedzialnych za przywrócenie działalności Fabryki Wagonów S.A.
w Gniewczynie Łańcuckiej. Podkreślił, że będzie to znaczący sygnał dla władz w kwestii
reaktywowania działalności fabryki. Podkreślił, że istnieje realna szansa przywrócenia
zakładu do życia, ale w głównej mierze zależy to od decyzji politycznych.
Pani Elżbietą Cholewa powiedziała, że podobne zabiegi czyni Samorząd Województwa
Podkarpackiego z Marszałkiem Województwa na czele.
Pan Adam Kaczmar powiedział, że wiele instytucji zabiega o reaktywację ww. zakładu
pracy, ale niestety bezskutecznie.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że chce przedstawić Radzie Miasta Przeworska
informację w sprawie propozycji przejęcia własności Muzeum w Przeworsku. Poinformował,
że prowadził rozmowy w przedmiotowej sprawie z byłym i obecnym Starostą. Aktualnie
wystąpił z propozycją warunkowego przejęcia Muzeum do prowadzenia. Zaznaczył, że przez
okres prowadzenia obiektu przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku widoczne są spore
różnice w wyglądzie samego obiektu oraz jego otoczenia. Z wszystkich stron przyległy do
Muzeum park otaczają działki miejskie. Aktualnie Zespół Pałacowo - Parkowy to 12 ha
powierzchni zieleni wymagającej starannej i systematycznej pielęgnacji, budynki wymagające
remontu ( Muzeum Pożarnictwa – dom Koniuszego). Podkreślił, że całość założenia wymaga
sporych inwestycji i środków finansowych. Dodał, że Starostwa nie stać na tak kosztowne
i długotrwałe inwestycje. W związku z powyższym, złożył propozycję przejęcia Muzeum
w Przeworsku Staroście Przeworskiem, pod warunkiem kaskadowej pomocy finansowej
przez okres sześciu lat. Otrzymał, jak na razie tylko ustną zgodę na takie przejęcie.
Oświadczył, że oprócz przejęcia i inwentaryzacji zbiorów, na która muszą wyrazić zgodę
Rady poszczególnych samorządów: Rada Miasta Przeworska i Powiatu, musi być jeszcze
zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uzgodnienia z Konserwatorem
zabytków i Regionalną Izbą Obrachunkową. Poinformował, że trwają prace przygotowawcze
do projektów uchwał ze strony Powiatu Przeworskiego. Wyraził nadzieję, ż dla naszej Rady
uda się przygotować stosowny dokument na lutową sesję Rady Miasta. Stwierdził, że
przeworski Zespół Pałacowo-Parkowy utożsamiany jest z Miastem Przeworsk. Poinformował
następnie, że złożona Staroście propozycja przejęcia Muzeum do prowadzenia, pozwoli na
bezkosztowe dla naszej gminy prowadzenie jednostki przez trzy, cztery lata na dzisiejszym
poziomie. W tym czasie planuje się rozpoczęcie inwestycji na terenie obiektu. Poinformował
następnie, że wówczas, gdy pełnił funkcje Wicestarosty Przeworskiego opracowany zostały
projekt rewitalizacji całego Zespołu Pałacowo-Parkowego i Muzeum tj.: Muzeum, jako
budynku, Kordegardy, Domu Koniuszego, Oranżerii, wszystkich alejek parkowych,
ogrodzenia i oświetlenia parku oraz porządkującymi kwestie wycinek i nasadzeń drzew
i krzewów. Stwierdził, że warto zainwestować w miejsce, które zechcą odwiedzać
przeworszczanie i odwiedzający Przeworsk turyści. Oznajmił, że zawnioskował u Starosty
Przeworskiego o przyznanie dotacji na prowadzenie Muzeum w wysokości 3 500 000 zł, na
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okres 6 lat. Przypomniał, że Muzeum było tworzone, jako Muzeum Miejskie, następnie
zostało upaństwowione i przekazane Powiatowi Przeworskiemu. Podkreślił, że od zawsze
było związane, podobnie jak Zespół Pałacowo-Parkowy z Miastem. Poinformował, że droga
przebiegająca przez park znajduje się na działce miejskiej, podobnie jak tylna brama, gliniany
budynek, Kordegarda, dawna Oficyna (budynek, w którym mieści się aktualnie MOPS).
Zaznaczył, że należy uporządkować stan prawny wszystkich nieruchomości oraz
przepracować przygotowany przez Starostwo Powiatowe projekt rewitalizacji całego obiektu.
Stwierdził, że procedura przejęcia w Zespołu Pałacowo-Parkowego będzie długotrwała
i żmudna. Aktualnie oczekuje odpowiedzi pisemnej, na złożoną propozycję Staroście
Przeworskiemu. Jeśli ją otrzyma, wystąpi do Rady Miasta z uchwałą intencyjną w sprawie
przejęcia Muzeum. Później nastąpi procedura inwentaryzacji zgromadzonych zbiorów
muzealnych, nieruchomości i podjęcie finalnych uchwał Rad o przekazaniu i przejęciu
Muzeum. Następnym krokiem do przekazania Muzeum Gminie Miejskiej Przeworsk będzie
zgoda Ministra, oraz podjęcie uchwały przez Radę Powiatu o wieloletnim finansowaniu
jednostki przez Starostwo Powiatowe. Zaznaczył, że przejęcie następuje z mocy prawa
i obejmuje również wszystkich pracowników.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał o aktualne koszty utrzymania Muzeum w Przeworsku.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że budżet ww. jednostki wraz i inwestycjami
był na poziomie 1 400 000 zł, a bez inwestycji to koszt 1 000 000 zł.
Pan Adam Kaczmar stwierdził, że nie jest to mała kwota. Przypomniał, że były
w przeszłości już plany przejęcia Muzeum, ale wówczas roczny koszt jego funkcjonowania
zamykał się kwotą 700 000 zł.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że zaproponował Staroście Przeworskiemu
harmonogram dotacji na ww. cel, gdzie w pierwszym roku po przejęciu Starostwo udziela
dotacji w wysokości 1 000 000 zł, w drugim roku 900 000 zł, w trzecim roku 700 000 i tak
kaskadowo w dół.
(Obrady komisji opuściła radna Pani Elżbieta Cholewa).
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu panu Adamowi
Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zaproponował podjęcie działań zmierzających do zwiększenia
widoczności na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 94 przy ulicy Łańcuckiej, na
wysokości Sklepu Biedronka. Oznajmił, że w ostatnim czasie doszło tam do potrącenia
dziecka właściwie przechodzącego przez to przejście. Zaproponował, aby na odcinku od
skrzyżowania do przejścia dla pieszych, został wykarczowany żywopłot. Dodał, że ten prosty
zabieg znacznie poprawi widoczność tego miejsca, aktualnie przechodnie wychodzą
z żywopłotu.
Burmistrz Miasta Przeworska oświadczył, że zwróci się do właściciela żywopłotu o jego
wykarczowanie, po ustaleniu, czy należy on do sieci sklepów Biedronka, czy do Generalnej
Dyrekcji Dróg. Dodał, że żywopłot przesłania widoczność kierowcom zjeżdżającym z drogi
krajowej nr 94 w ulicę Warzywną.
Pan Krzysztof Wiśniowski poprosił o urządzenie przejścia dla pieszych przy ulicy
Studziańskiej na wysokości przystanku autobusowego. Przypomniał, że jedyne przejście dla
pieszych na tej ulicy znajduje się na wysokości sklepu Biedronka. Dodał, że ulica jest bardzo
ruchliwa, korzysta z niej wielu przechodniów, zwłaszcza dzieci szkolnych zmierzających na
zajęcia. Dodał, że również na tej drodze doszło już do kilku potrąceń.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej udzielił głosu panu Markowi
Janiszowi.
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Pan Marek Janisz poprosił o rozważenie możliwości usytuowania przejścia dla pieszych
za budynkiem Gimnazjum w Przeworsku, przy wjeździe na osiedle Misiągiewicza.
Stwierdził, że dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji pomiędzy kierowcami
a pieszymi.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że sprawdzi, jakie są możliwości techniczne
i drogowe usytuowania przejścia dla pieszych w tym miejscu. Przypomniał, że za skrętem
w prawo jest skręt w lewo i rozszerzenie na dwa parkingi.
Zapytał, czy państwo radni mają jeszcze pytania do Burmistrz Miasta Przeworska, wobec
ich braku, podziękował Burmistrzowi Miasta Przeworska, Zastępcy Burmistrza Miasta
Przeworska oraz państwu radnym za udział w posiedzeniu komisji, po czym zamknął
posiedzenie komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Katarzyna Obłoza …………………………
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