ORI-BORM.0012 - 3.8.2019
Protokół Nr 8/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
odbytej w dniu 27 maja 2019 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji, jak załączona lista obecności, radna Pani
Elżbieta Cholewa, Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Pan Wojciech Superson
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska, Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska,
Pan Andrzej Kowalski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz Pani
Cecylia Mróz Główny Księgowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska Pan Wacław
Krupa powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Poinformował, że tematem
komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Przeworska,
Oświadczył, że komisja posiada kworum i możliwość wydawania opinii i podejmowania
uchwał. Poprosił Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku Pana Andrzeja
Kowalskiego o przedstawienie sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im.
Oskara Kolberga w Przeworsku za rok 2018.
Pan Andrzej Kowalski powiedział, że przychody Miejskiego Ośrodka Kultury
wyniosły w 2018 577049,93 zł, ośrodek otrzymał dotację z Urzędu Miasta Przeworska
w wysokości 930.000 zł. Zaznaczył, że dochody własne jednostki w kwocie 577.049 zł
pochodziły m.in. ze sprzedaży biletów kinowych na kwotę ok. 348.000 zł. Dochodem
jednostki są również czynsze dzierżawne za wynajem sal, powierzchni parkingowych na
kwotę 83.228 zł, wpływ z reklam emitowanych przed seansem kinowym na kwotę 30.582 zł,
pozostałe przychody 85.000 zł oraz rozliczenie dotacji z lat poprzednich. Koszt działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury w 2018 roku wyniósł 1.573.804,56 zł. w tym amortyzacja
94.352 zł, zużycie materiałów i energii 111.159 zł, usługi obce 320.743 zł, podatki i opłaty
165.489 zł, wynagrodzenia 729.263 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 138.775
zł, pozostałe koszty 14022 zł. Wyraził zdanie, że niestety koszty były wyższe niż przychody
i rok zamknął się strata 66.754 zł. Dodał, że w sprawozdaniu ujęte są inwestycje wykonane
z własnych środków np. lampy wg zaleceń Sanepidu. Przypomniał, że budynek był ocieplany,
były wymieniane okna. Poinformował, że część prac, które trudno było przewidzieć ośrodek
wykonał z własnych środków.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania do
przedstawionego sprawozdania. Udzielił głosu radnemu Panu Maciejowi Szewczykowi.
Pan Maciej Szewczyk zapytał jak się mają dochody ze sprzedaży biletów w 2018
w stosunku do dochodów z lat poprzednich.
Pan Andrzej Kowalski od powiedział, że dochody ze sprzedaży biletów z roku na rok
maja tendencje wzrostową. Poinformował, że w 2018 roku sprzedano 125.000 biletów,
pomimo tego że w miesiącu marcu kino było zamknięte z powodu montowania świateł.
Podał, że wzrost dochodów ze sprzedaży biletów w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku
wyniósł ok. 5 %.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
radni jeszcze mają jeszcze pytania do omawianego sprawozdania. Wobec braku chętnych do
zadawania pytań, przeszedł do opiniowania przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku za rok 2018.Ogłosił wyniki
głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i stwierdził, że Komisja Spraw
Społecznych Rady Miasta Przeworska pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
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Podziękował Dyrektorowi MOK w Przeworsku za udział w posiedzeniu. Następnie poprosił
o przedstawienie sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana
Przybosia w Przeworsku.
Pani Cecylia Mróz Główny Księgowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku
powiedziała, że przychody jednostki w 2018 r. to kwota 620.168 zł, z czego dotacja
przekazana przez Urząd Miasta Przeworska wynosiła 605.668 zł. Poinformowała, że
w trakcie troku została zwiększona. Oznajmiła, że biblioteka otrzymała dotację od Biblioteki
Narodowej w kwocie 14.500 zł, na zakup nowości książkowych. Poinformował następnie, że
przychody własne biblioteki wyniosły 54.720,80 zł, a pozostałe przychody operacyjne
i finansowe wyniosły 5.049, 95 zł. Powiedziała dalej, że koszty kształtowały się na poziomie
695.237,62 zł, w tym amortyzacja 66.322,42 zł, zużycie materiałów i energii 59.799,08 zł,
usługi obce 17.689,69 zł, podatki i opłaty 12.501 zł, wynagrodzenia 450.818,84 zł,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 79.689,39 zł i pozostałe koszty 8.416,64 zł.
Oznajmiła, że działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku za 2018 rok
zamknęła się wynikiem finansowym ujemnym, ponieważ koszty przekroczyły dochody.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania do
przedstawionego sprawozdania. Udzielił głosu radnemu Panu Andrzejowi Gawłowi.
Pan Andrzej Gaweł zauważył, że 30.000 zł przeznaczono na zakup książek, zapytał ile
książek kupuje się rocznie.
Pani Cecylia Mróz odpowiedziała, że ok 2.000 sztuk. Dodała, że książki, i to same
nowości, kupowane są tanio, przez Internet lub u księgarzy, którzy dają rabaty.
Pan Andrzej Gaweł zapytał czy poprzez zakup nowości zwiększa się ilość
czytelników.
Pani Cecylia Mróz odpowiedziała, że tak, bo informacja o nowościach jest
umieszczana na stronie Internetowej i często są na nie zapisy.
Pan Maciej Szewczyk zauważył, że wspaniale układa się współpraca biblioteki ze
szkołami i przedszkolami.
Pani Cecylia Mróz poinformowała, że cyklicznie odbywają się lekcje biblioteczne
w dziale dziecięcym, prężnie działa tez dział audiowizualny.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
radni jeszcze mają jeszcze pytania do omawianego sprawozdania. Wobec braku chętnych do
zadawania pytań, przeszedł do opiniowania przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Jana Przybosia w Przeworsku. Ogłosił wyniki głosowania: za – 6,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych Rady miasta
Przeworska pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2019.
Pan Burmistrz powiedział, że zmiany w budżecie dotyczą kwoty 190.000 zł w dziale
Rolnictwo i łowiectwo i jest to ona związana z przyznaną kwotą dotacji przez Marszałka
Województwa na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do pół, na działkach 2483/2 i 4356.
Wysokość dotacji wynosi 150.000 zł. Zwiększa się środki budżetowe w dziale Oświata
i wychowanie o kwotę 20.000 zł do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku w związku
z wynajmem sal lekcyjnych Szkole Muzycznej w Przeworsku. W dziale 921 wprowadza się
do budżetu miasta są środki, przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
prace remontowo - konserwatorskie przy dachu na budynku Gruba – piwnice. Zmniejsza się
kwotę wydatków o kwotę 92.655 zł. Poinformował, że zmieniły się przepisy, które regulują
kwestie finansowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnia się z budżetu
miasta te środki, które były zaplanowane na ten cel i przenosi się je do innego paragrafu.
Wyjaśnił, że pomniejsza się środki z działu kultura, z oszczędności poprzetargowych, również
na zadanie z budżetu obywatelskiego w wysokości 24.550 zł. Poinformował następnie, że
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zwiększenia wydatków dokonuje się na budowę i modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, na przebudowę ulicy Rynek, na dodatkowe nasadzenia nowych drzew, na
pozostałą działalność w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 10.920 zł. Oznajmił, ze do
Urzędu Miasta Przeworska wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Przeworsku
z wnioskiem o dofinansowanie zniszczonych schodów wejściowych do wspólnie
użytkowanego budynku. Dodał, że oferta na ich remont opiewa na kwotę 30.000 zł, z czego
udział Miasta wynosi, zgodnie z proporcją, która jest przez nasz samorząd użytkowana tj.
36,40 %. Powiedział dalej, że zwiększa się kwotę wydatków na rzecz osób fizycznych, tj.
wypłatę diet dla radnych o kwotę 12.240 zł, na promocję jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 15.000 zł. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków o kwotę w wysokości 9 700 zł z przeznaczeniem
na zakup sprzętu transportowego - samochodu osobowego dla Policji oraz w wysokości 4 000
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich dla Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku. Oświadczył, że jest to składka samorządów
z całego powiatu na doposażenie naszych służb mundurowych. W dziale 801 „Oświata”
wyodrębniono środki na doskonalenie nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz
dokończenie remontu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Przeworsku. Przypomniał, że Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Przeworsku otrzymała dodatkowe środki z pochodzące z wynajmu sal
lekcyjnych Szkole Muzycznej w Przeworsku. Środki te, również przeznacza się na zakup
materiałów i wyposażenia tej szkoły. Dodatkowo przeznacza się kwotę 15.000 zł na zakup
środków dydaktycznych i książek oraz zakup komputerów do pracowni komputerowej
w Szkole Podstawowej Nr 3. W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wprowadza się kwotę
100.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż windy do budynku Domu Kultury przy ulicy
Wiejskiej w Przeworsku, który przystosowywany jest na Dom Seniora w Przeworsku,
w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2015-2010.” Dodał, że wykonanie ww.
inwestycji jest niezbędne, aby miasto nie straciło dotacji rządowej. Powiedział dalej, że
w dziale 900 w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa” zwiększa się różne opłaty i składki :
tj. opłaty za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Mleczki w wysokości 120.000 zł.
Poinformował, że w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się
20.000 zł na realizację prac remontowo - konserwatorskich na budynku Gruba - piwnice,
usytuowanej na terenie Zajazdu „Pastewnik” Ponadto, zwiększa się wydatki inwestycyjne na
rewitalizację Skansenu „Pastewnik” w Przeworsku oraz na w ramach Holistycznej
rewitalizacji na terenie MOF Jarosław- Przeworsk na zadanie pn: „Przebudowa i renowacja
Oberży” o kwotę 54.863 zł. W dziale Kultura fizyczna na zadania realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego wyodrębnia się paragraf na budowę boisk do koszykówki i siatkówki
plażowej oraz skateparku na terenie Ośrodka Rekreacyjno - Turystyczno – Sportowego
w Przeworsku. Kończąc omawianie projektu uchwały stwierdził, że zmniejsza się nadwyżkę
budżetową o kwotę 356.803 zł i zwiększa się przychody pochodzące z rozliczeń krajowych
z tytułu wolnych środków, również o tę samą kwotę: 356.803 zł.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2019, wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Następnie poprosił
Burmistrza Miasta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk.
Pan Burmistrz powiedział, że konsekwencją podjętej przed chwilą uchwały jest
zmiana uchwały w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk, która
zwiększa wydatki budżetowe na rok 2019 o kwotę 367.723 zł. Zmniejsza nadwyżkę
budżetową o tą samą kwotę. Dodał, że z kwoty 500.000 zł zmniejsza się ją do kwoty 132.277
zł i zwiększa się przychody do budżetu o kwotę 367.723 zł.
3

Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk, wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Następnie poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na dofinansowanie zakupu hełmów
strażackich.
Pan Burmistrz powiedział, że projekt niniejszej uchwały został przygotowany po
Konwencie Wójtów i Burmistrzów, na którym Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
zwrócił się z prośbą do wszystkich gmin powiatu o wsparcie finansowe na zakup nowych
hełmów strażackich, które będą kompatybilne z zakupionymi już aparatami tlenowymi.
Przypomniał, że mówił już o tym na poprzedniej komisji.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich. wynikiem głosów:
za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Następnie poprosił Burmistrza Miasta
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta
Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Przeworskiemu na realizację zadania publicznego.
Pan Burmistrz powiedział, że jest to korekta uchwały okołobudżetowej, która została
podjęta wraz z uchwalaniem budżetu. Zmniejszona została w budżecie kwota o 14.000 zł na
z przeznaczeniem na budowę drogi wojewódzkiej 835, natomiast nie została ona
skorygowana w uchwale pierwotnej, więc obecnie następuje korekta uchwały o pomocy dla
Powiatu.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018
Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego wynikiem głosów: za - 6,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Następnie poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców
miasta Przeworska dotyczących „Budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2020.”
Pan Burmistrz powiedział, że projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych wśród mieszkańców miasta Przeworska to przygotowanie procedury dotyczącej
„Budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2020” Dodał, że ta uchwała jest
powieleniem zapisów uchwały podjętej przez Radę Miasta Przeworska w poprzednim roku.
Poinformował, że nie zmieniły się zasady związane z propozycjami do budżetu
obywatelskiego, nie zmieniła się również kwota - jest to 200.000 zł, na projekty
okołomiejskie przeznacza się 100.000 zł, a na projekty lokalne w wysokości 50.000 zł.
Przewodniczący zapytał radnych kto ma pytania do Burmistrza Miasta. Udzielił głosu
Panu Kamilowi Płoskoniowi.
Pan Kamil Płoskoń zapytał w sprawie placu zabaw przy ul. Dobrej, gdzie zostały
wykonane słupki ogrodzeniowe, chodnik oraz ustawione są ławki. Zapytał dlaczego ławki są
umiejscowione na zewnątrz ogrodzenia. Powiedział, że mieszkańcy pytają czy te ławki będą
przesunięte do środka placu zabaw, bo ławka nie spełnia swojej roli.
Pan Wojciech Superson odpowiedział, że każde urządzenie na placu zabaw ma swoją
strefę bezpieczeństwa, które zabezpieczone są różnymi metodami np. poprzez wysypanie
piasku w określonej, przez producenta odległości. Wyjaśnił, że sam plac zabaw nie może
mieć urządzeń dodatkowych, które by zagrażały bezpieczeństwu dziecka np. ławki, kosze.
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Pan Kamil Płoskoń zapytał gdzie planowane jest usytuowanie bramki.
Pan Wojciech Superson odpowiedział, że z tej strony gdzie usytuowane są ławki.
Pan Kamil Płoskoń wyraził zadanie, że na innych placach zabaw ławki są usytuowane
obok urządzeń.
Pan Wojciech Superson odpowiedział, że takie są zalecenia producenta i trzeba się do
nich stosować.
Pan Maciej Szewczyk poradził aby powiększyć plac i wtedy ławki się zmieszczą
w odpowiedniej odległości.
Pan Wojciech Superson przypomniał, że zadanie to realizowane jest już dwa lata
i urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa zostały wykonane dwa lata temu. Dodał, że
w 2018 roku, na wniosek mieszkańców i radnego został wykonany chodnik wokół placu
zabaw. Wyjaśnił, że ze względów bezpieczeństwa chodnik musiał pozostać za ogrodzeniem
placu zabaw, o które także wnioskowali mieszkańcy.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji
społecznych wśród mieszkańców miasta Przeworska dotyczących „Budżetu obywatelskiego
miasta Przeworska na rok 2020” wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk.
Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że zgodnie
z Uchwałą Nr V/64/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony do
kompetencji Rady Miasta należy wyrażenie zgody na wydzierżawianie lub wynajmowanie
nieruchomości miejskich na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. W związku z tym projekt
uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości o powierzchni
87,5 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej, jako działka
1875/135, położonej przy ulicy Poniatowskiego. Dodał, że właściciel działki sąsiedniej, który
do tej pory dzierżawił tę działkę wystąpił o przedłużenie umowy dzierżawy tej
nieruchomości.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk wynikiem głosów: za - 6,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Następnie poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze
bezprzetargowej.
Pan Wojciech Superson powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na
zbycie dotychczasowemu najemcy mieszkania komunalnego położonego w bloku przy ulicy
Jagiellońskiej 3, o powierzchni 38,5m2.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Następnie poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
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Pan Wojciech Superson powiedział, że projekt tej uchwały dotyczy wyrażenia zgody
zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej oznaczonej, jako działka nr
1875/132 o powierzchni 176 m2, dotychczasowemu dzierżawcy, w celu poprawienia
warunków zagospodarowania działki dzierżawcy 1875/34.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej wynikiem głosów: za - 6, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Następnie poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/409/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Miejskiej Przeworsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania dotacji.
Pan Burmistrz powiedział, że projekt uchwały został przygotowany w związku ze
zmianą przepisów wprowadzonych w zapisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Dodał, że w myśl nowych przepisów dokonuje się korekty zapisów w załączniku Nr 3 do
Uchwały Nr XLVIII/409/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego 2018 r. Poinformował,
że korekta dotyczy tylko załącznika Nr 3, który jest załącznikiem do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVIII/409/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji, wynikiem
głosów: za - 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Następnie poprosił Burmistrza Miasta
o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany statutu Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku.
Pan Burmistrz powiedział, że przy okazji przygotowywania wniosku o dofinansowanie
modernizacji obiektu biblioteki do Instytutu Książki, miasto musi wykazać się własnością
nieruchomości. Oznajmił, że problem polega na tym, że końcem lat 90-tych, gdy powstały
powiaty, zostały obarczone obowiązkiem prowadzenia biblioteki powiatowej. Poinformował
następnie, że na podstawie porozumienia zawartego wówczas pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Przeworsku i Gminą Miejską Przeworsk zadania biblioteki powiatowej
zlecono do wykonania Miejskiej Bibliotece Publicznej. W tym czasie zmieniono Statut
Biblioteki, w którym wpisano nazwę na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.
W statucie jednostki wprowadzone zostały odpowiednie zapisy, powodujące konieczność
wprowadzenia ww. zmian w Księgach Wieczystych. Podkreślił, że biblioteka zawsze była
biblioteką miejską, pełniła czasowo tylko zadania zlecone przez Starostwo Powiatowe
w Przeworsku. Zawnioskował następnie o pojęcie ww. uchwały, celem uregulowania stanu
prawnego nieruchomości. Wyraził nadzieję, że podjęta uchwała będzie wystarczającym
dokumentem do sprostowania ww. zapisów w księdze wieczystej nieruchomości.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania
w sprawie projektu uchwały. Wobec ich braku, przeszedł do zaopiniowania ww. projektu
uchwały. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku, wynikiem głosów: za - 6, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0. Następnie poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie sprawozdania
z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami
pozarządowymi za rok 2018”.
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Pan Burmistrz powiedział, że Roczny program współpracy Gminy Miejskiej
Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi, został uchwalony w 2017 roku. Sprawozdanie,
w ujęciu tabelarycznym ujmuje zakres zleconych zadań - zestawienie wszystkich
przedsięwzięć, które były realizowane w ramach przypisanych dotacji oraz wydatkowanych
środków budżetowych.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania do
przedstawionego sprawozdania. Udzielił głosu radnemu Panu Maciejowi Szewczykowi
Pan Maciej Szewczyk wyraził zdanie, że nie jest fanem piłki nożnej i niepokoi go fakt
przyznania dotacji w kwocie 235.000 zł Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Orzeł”, która
przeznaczona jest na drużyny juniorów i starsze grupy. Stwierdził, że chyba drużynom nie
idzie najlepiej w tym sezonie piłkarskim. Wyraził ubolewanie, że w Przeworsku nie ma
drużyny tenisa stołowego, pomimo tego, że ten sport ma tradycje w mieście. Stwierdził, że
ten sport jest tani, trenerzy są i przy nakładzie 1/5 środków, które przeznaczane są na „Orła:
można by było mieć drużynę I lub II ligową.
Pan Burmistrz odpowiedział, że trenerzy, którzy kiedyś tym sportem się zajmowali nie
mają czasu się nim teraz zajmować.
Pan Maciej Szewczyk powiedział, że zna takich ludzi, którzy chcieliby się tym zająć.
Pan Burmistrz zaproponował aby założyli stowarzyszenie i wtedy mogą się starać
w konkursie o dotację. Stwierdził, że liczba podmiotów starających się o dotacje w ostatnich
latach się powiększyła. Powiedział, że jeśli znajdzie się osoba, która się tym zajmie to miasto
chętnie pomoże.
Przewodniczący komisji Pan Wacław Krupa zapytał czy radni mają jakieś pytania do
przedstawionego sprawozdania. Udzielił głosu radnemu Panu Kamilowi Płoskoniowi.
Pan Kamil Płoskoń zapytał czy kluby sportowe piłki nożnej takie jak MKS „Orzeł”
czy szkółka piłkarska Perfekt otrzymują dotacje z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że nic nie wie na ten temat, bo to jest pytanie do
stowarzyszeń i ich prezesów. Poinformował, że są możliwości otrzymania dotacji
z ministerstwa sportu na małe kluby, których budżet jest do 200.000 zł. Powiedział, że kluby
takie jak „Orzełek”, „Perfekt”, „Gambit” korzystały z tych środków.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska zapytał, czy
radni jeszcze mają jeszcze pytania do omawianego sprawozdania. Wobec braku chętnych do
zadawania pytań, przeszedł do opiniowania sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi za rok 2018”. Ogłosił wyniki
głosowania: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i stwierdził, że Komisja Spraw
Społecznych Rady miasta Przeworska pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie
Pan Maciej Szewczyk zapytał czy są jakieś nowe informacje na temat dworca PKS
w Przeworsku.
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie wiadomo nic nowego. Poinformował, że zostało
przygotowane kolejne wystąpienie do właściciela tego terenu Starosty Jarosławskiego.
Oznajmił, że właściciel cały czas zasłania się brakiem środków i ciężką sytuacją finansową
i brakiem zgody konserwatora zabytków. Przypomniał, że konserwator zabytków
zablokowała wydanie ośmiu decyzji o warunkach zabudowy i główną przesłanka jego decyzji
negatywnej jest to, że obiekt ten jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków i jest to
cmentarz żydowski. Stwierdził, że właściciel może inwestycję rozłożyć na 2-3 lata i poprawić
wizerunek tego terenu. Wyraził zdanie, że trzeba mieć szacunek do zmarłych, ale też trzeba
patrzeć na teraźniejszość. Przypomniał, że ostatni pochówek na tym cmentarzu miał miejsce
w 1944 roku, a cmentarz został zamknięty w 1957 roku. Oznajmił, że po tym czasie na tym
terenie były różne obiekty, a w ziemi znajduje się ok 3,5 km różnych sieci. Stwierdził, że
ciężko to mieszkańcom wytłumaczyć, bo nikt nie wie, że nie jest to teren miasta.
7

Pan Maciej Szewczyk zaproponował aby informacje o tym umieścić na stronie
internetowej miasta.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska Zapytał czy
ktoś ma jeszcze jakieś sprawy do Burmistrza, wobec braku innych pytań zakończył
posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała Bogumiła Ptaszyńska ……………………..
Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Przeworska
Wacław Krupa
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