ORI-BORM.0012-2.13.2019
Protokół Nr 13/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska
odbytej w dniu 26 sierpnia 2019 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji, jak załączona lista obecności, Pan Wojciech
Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska, Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta
Przeworska, Pani Irena Kowal Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska Pan
Krzysztof Wiśniowski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Poinformował,
że tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał i sprawozdań na najbliższą
sesję Rady Miasta Przeworska, zwołaną na dzień 29 sierpnia 2019 r. Poinformował, że
członkowie komisji otrzymali w dniu dzisiejszym dwa projekty uchwał, które będą
wprowadzane do porządku obrad sesji. Zaproponował, aby zostały one omówione po 8
punkcie porządku obrad sesji. Oświadczył, że komisja posiada kworum oraz możliwość
wydawania opinii i podejmowania uchwał. Poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zniesienia współwłasności nieruchomości.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska Pan Wojciech Superson powiedział, że Gmina
Miejska Przeworsk wraz z osobą fizyczną jest współwłaścicielem działek położonych przy
ulicy Długiej w Przeworsku. Objaśnił, że na podstawie ustawy o podziale nieruchomości
dokonano uzgodnień ze współwłaścicielem oraz dokonano jej podziału geodezyjnego.
Wydzielono sześć działek gruntowych oraz działkę drogową, która pozostanie
współwłasnością. Aktualnie wszystkie działki stanowią współwłasność. Właściciele
nieruchomości dążą do zniesienia współwłasności i podzielenia się działkami. Dodał, że
powyższe uregulowanie pozwoli na zbycie nieruchomości przez Gminę Miejską Przeworsk
w drodze przetargu nieograniczonego.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
które z działek będą działkami miejskim.
Pan Wojciech Superson powiedział, że działki o numerach: 160/4, 160/5, 160/8
stanowić będą wyłączną własność Gminy Miejskiej Przeworsk. Działki nr 160/3, 160/6, 160/7
stanowić będą wyłączną własność osoby prywatnej. Natomiast działka nr 160/9 pozostanie
przedmiotem współwłasności Gminy Miejskiej Przeworsk oraz osoby prywatnej
w dotychczasowych udziałach, wynoszących po 1/2 części udziału we współwłasności.
Pan Marek Janisz zapytał o przybliżoną powierzchnię działek.
Pan Wojciech Superson powiedział, że powierzchnie działek są tak dopasowane, aby
zniosła się współwłasność, bez dodatkowych płatności współwłaścicieli.
Pan Marek Janisz zapytał o przeznaczenie ww. działek.
Pan Wojciech Superson powiedział, że na działki została decyzja o warunkach
zabudowy. Pierwsze cztery działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną, dwie
ostatnie działki zabudowane liniami wysokiego napięcia pozostają działkami rolnymi.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec braku chętnych do
zadawania pytań, przeszedł do opiniowania go. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw –
0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt ww. uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy
Miejskiej Przeworsk.
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Pan Wojciech Superson powiedział, że jest to kolejna działka, którą nabywa Gmina
Miejska Przeworsk na powiększenie cmentarza komunalnego Pod Rozborzem. Dodał, że
działka ma powierzchnię około 45 ar. Poinformował, że koszt zakupu podobnych działek,
w tym terenie to koszt około 500 zł do 700 zł za ar.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy działka o numerze 1588, długa, wąska jest już
własnością naszej Gminy?
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że działka ta jest już własnością
naszego Miasta.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy działka o numerze 1589 również jest
własnością miasta?
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że prowadzono rozmowy
z właścicielem tej działki, ale nie zgodził się na jej sprzedaż. Działki o numerach: 1587, 1586,
1585/2 są już naszą własnością. Działka Nr 1601 będzie przedmiotem rozmowy z jej
właścicielem w przyszłości. W dniu dzisiejszym występuje do Rady Miasta Przeworska
o wyrażenie zgody na zakup działki o numerze 1605. Poinformował następnie, że jeśli
właściciele działki nr 1589 nie wyrażą zgody na sprzedaż nieruchomości, urząd podejmie
działania zmierzające do jego wywłaszczenia. Dodał, że uchwalony niedawno Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego w tym miejscu, daje możliwość wprowadzenia
w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami rozpoczęcia oficjalnych rokowań
z właścicielem ww. nieruchomości. Zaznaczył, że w razie dalszego braku zgody na sprzedaż
działki po przejściu procedury rokowań, nasz samorząd wystąpi z wnioskiem do organu
wyższego z wnioskiem o wywłaszczenie właściciela na cel publiczny. Dodał, że właściciel
otrzyma za działkę odszkodowanie. Zaznaczył, że będzie to proces długotrwały.
Pan Krzysztof Wiśniowski powiedział, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady
Miasta Przeworska wizytowała w ostatnim czasie cmentarz komunalny Pod Rozborzem.
Poprosił, aby zmobilizować Zarządcę cmentarza do wykoszenia traw pomiędzy grobami,
ponieważ wysokie trawy niekorzystnie wpływają na wizerunek i wygląd całego obiektu.
Pan Adam Kaczmar zapytał, czy wszystkie działki zaplanowane na powiększenie
cmentarza komunalnego Pod Rozborzem zostały już wykupione przez Gminę Miejską
Przeworsk.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że w zasadzie tak.
Pan Adam Kaczmar upewnił się, że dojazd do wykupionych przez Gminę Miejską
działek jest zapewniony. Po przyjęciu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
który przeznacza m.in. działkę oznaczoną jako DR na powiększenie cmentarza, nie będzie
możliwości dojazdu nią do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1601. Oznajmił, że
zgodnie z przyjętym MPZP, na aktualnej działce drogowej będą w przyszłości miejsca
grzebalne. Dodał, że pomiędzy sektorami miejsc grzebalnych, planowane jest urządzenie
ciągów komunikacyjnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy MPZP Pod Rozborzem będzie skomunikowany z Osiedlem Benbenka.
Zastępca Burmistrza Miasta powiedział, że zaplanowane zostały dwa przebicia
pomiędzy tymi obszarami. Jedna droga będzie przedłużeniem ulicy 11 Listopada i przebiegać
będzie na wysokości zabudowań położonych po lewej stronie, obok wąskotorówki. Druga
biegnąć będzie od planowanego parkingu przy powiększanej części cmentarza w kierunku
firmy Vita Fruit i stanowić będzie przedłużenie ulicy Głębokiej.
( Obrady opuścił radny Mateusz Kowal).
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec braku chętnych do
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zadawania pytań, przeszedł do opiniowania go. Ogłosił wyniki głosowania: za – 6, przeciw –
0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt ww. uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty
i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk oraz jej jednostkom
organizacyjnym.
( Pan Mateusz Kowal dołączył do obradujących).
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do tej
uchwały przez Panią Irenę Kowal Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.
Pani Irena Kowal powiedziała, że uchwała obowiązywała już wcześniej. Była ona
kilkakrotnie zmieniana. Aktualnie, ze względu na obowiązujące od dnia 01.07.2014 r.
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
zapisy naszej uchwały musiały ulec zmianie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają pytania do omawianego projektu uchwały. Następnie udzielił głosu Pani Annie
Świderskiej – Ciupie.
Pani Anna Świderska – Ciupa dopytała, czy z zapisy odnoszące się w § 3 pkt 6
mówiące o jednostronnym oświadczeniu woli, należy rozumieć jako wniosek osoby
zwracającej się o odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty zobowiązania?
Pani Irena Kowal powiedziała, że tak.
Pani Anna Świderska–Ciupa zapytała, dlaczego występuje takie rozróżnienie na
jednostronne oświadczenie woli, zawarcie umowy lub porozumienia. Stwierdziła, że powinno
się przyjmować datę złożenia takiego wniosku, jako datę od której nie pobiera się odsetek za
zwłokę.
Pani Irena Kowal oznajmiła, że umowy cywilno–prawne są zawierane w różny
sposób. Urząd wydaje decyzje.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Udzielił głosu Panu
Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał o zapisy § 4 pkt 3, gdzie mowa o umarzaniu należności
w całości: „zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.” Poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób
jest stwierdzany fakt nieskuteczności postępowania egzekucyjnego.
Pani Irena Kowal poinformowała, że postępowanie egzekucyjne jest zawsze
prowadzone, ale w trakcie jego prowadzenia, może się okazać, że będzie nieskuteczne, ze
względu na brak środków u zobowiązanego. W tej sytuacji prowadzenie dalszego
postępowania egzekucyjnego powodowałoby dodatkowe koszty, które przewyższyłyby
znacznie wartość zobowiązania. Oznajmiła, że Burmistrz Miasta Przeworska może nie
dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miejskiej
Przeworsk i jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza
wartości 50,00 zł, zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dodała, że ustawa
o finansach publicznych mówi o kwocie 100 zł. Władze miasta zadecydowały o jej wysokości
w kwocie 50 zł, ponieważ odzwierciedla ona koszty postępowania egzekucyjnego.
Pan Marek Janisz zapytał, czy nie wszczyna się postepowania egzekucyjnego, jeżeli
majątek osoby zmarłej ma wartość niższą niż 6 000 zł.
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Pani Irena Kowal odpowiedziała, że tak. Dodała, że majątek ten nie podlega egzekucji.
Pan Marek Janisz zapytał, z jakich przepisów wynika kwota 6 000 zł.
Pani Irena Kowal wyjaśniła, że kwota powyższa wynika z ustawy.
Pan Marek Janisz poprosił o przedstawienie przykładów umarzania należności
pieniężnych mających charakter cywilno-prawny ze względu na interes publiczny ( § 3 pkt 1
ust.1).
Pani Irena Kowal powiedziała, że jeżeli dłużnik nie ma całej kwoty na spłacenie
długu, należność rozkładana jest na raty. Zaznaczyła, że jest to również pomoc publiczna.
Pan Marek Janisz powiedział, że § 4 dotyczył umarzania w całości należności, jeżeli
zachodzi interes publiczny, ponownie poprosił o podanie przykładów takiego interesu.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że nastąpiło tu przeniesienie
zapisów ustawy. Nasz urząd nie miał takiego przypadku, więc dopuszcza się w zapisie
uchwały taką możliwość.
Pan Adam Kaczmar podał przykład hipotetycznej sytuacji, mówiąc o przedszkolu
miejskim, które ma zaległości, ogłasza upadłość, ale musi ono dalej funkcjonować, ponieważ
chodzą do niego dzieci.
Pan Marek Janisz zauważył, że zapis powyższy odnosi się do osoby fizycznej.
Pani Irena Kowal wyjaśniła, że zapis § 4 mówi o osobie prawnej, jednostce
organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej.
Do rozmowy włączyła się Pani Anna Świderska – Ciupa mówiąc, że wszystko zależy
od wysokości zadłużenia dłużnika, jeśli jest niewspółmierne do kosztów postępowania
egzekucyjnego, urząd może od niego odstąpić. Dodała, że jest to możliwe wówczas, gdy
koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę zadłużenia; będzie to wówczas
interes publiczny urzędu.
Pani Irena Kowal powiedziała, że w interesie Urzędu jest zaprzestanie prowadzenia
egzekucji, jeśli okazuje się ona być nieskuteczna i powoduje dla urzędu tylko dodatkowe
koszty.
Pan Krzysztof Wiśniowski stwierdził, że jest to powtórzenie zapisów ustawowych.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że nie było jeszcze w naszej
miejscowości przypadku zwolnienia dłużnika, ze względu na interes publiczny, więc trudno
jest mu podać jakieś przykłady zastosowania tego rodzaju umorzenia.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania do
omawianego projektu uchwały.
Pan Anna Świderska – Ciupa powiedziała, że zapisy § 6 odnoszące się do stosowanej
ulgi następują w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zapytała, kto
wydaje zarządzenie?
Pani Irena Kowal powiedziała, że zarządzenie wydaje Burmistrz Miasta Przeworska,
np. w sprawie rezerwacji. Przy jednodniowym opóźnieniu płatności za rezerwację na
stanowiska handlowe w rynku w kwocie 40 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty wynoszą
0,01 zł. Zarządzeniem Burmistrza należność taka jest umarzana.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają jeszcze pytania, wobec ich braku, sam zapytał, czy zadłużenie wszystkich
dłużników Urzędu Miasta Przeworska, to spora kwota?
Pani Irena Kowal powiedziała, że każde zadłużenie jest dla naszego urzędu dużą
kwotą, ale łącznie są to setki tysięcy.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy są to kwoty nieściągalne?
Zastępca Burmistrza Przeworska powiedział, że w wielu przypadkach tak.
Pani Irena Kowal oznajmiła, że w wielu przypadkach udało się urzędowi
wyegzekwować decyzje o rozłożeniu na raty płatności zobowiązań. Dodała, że podatnicy
płacą zaległości.
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Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy dłużnikami miasta są stale te same osoby, czy
też zdarzają się nowi dłużnicy?
Pani Irena Kowal powiedziała, że dłużnicy w większości się powtarzają, ale
przybywają też nowi dłużnicy, wobec których na drodze porozumienia: rozłożenia płatności
na raty lub na drodze egzekucyjnej urząd dochodzi swoich należności.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają jeszcze pytania do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz
niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Miejskiej Przeworsk oraz jej jednostkom organizacyjnym. Wobec braku chętnych do
zadawania pytań, przeszedł do opiniowania go. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw –
0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że projekt ww. uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie. Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego
poza rok budżetowy 2019. Dodał, że radni otrzymali ww. projekt uchwały w dniu
dzisiejszym, na trwającym posiedzeniu komisji.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że projekt uchwały dotyczy
wyrażenia zgody, aby Burmistrz Miasta Przeworska mógł zlecić i podpisać umowę
z wykonawcą prac projektowych na opracowanie trzech miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego : opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska dla obszaru I o pow. ok. 16 ha przy ul.
Gorliczyńskiej i obszaru II o pow. ok. 3 ha przy ul. Gorliczyńskiej i Mostowej, opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Gorliczyńskiej i ul. Mostowej,
pow. ok. 3 ha oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów inwestycyjnych przy ul. Gorliczyńskiej, pow. ok. 16 ha. Poinformował, że podjęcie
tej uchwały pozwoli Burmistrzowi na wyłonienie wykonawcy prac, podpisanie umów oraz
dokonywanie płatności za realizację ww. dokumentów, po ich przedłożeniu w przyszłym roku
budżetowym.
Pan Krzysztof Wiśniowski zapytał, czy chodzi o plac, przy ulicy Mostowej, gdzie
inwestor planował budowę bloków?
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że chodzi o teren byłego LOK-u,
terenów inwestycyjnych przy ulicy bocznej Gorliczyńskiej, w kierunku Chałupek oraz zmianę
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tj. dokumentu
wyjściowego do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podkreślił, że w
pierwszej kolejności wykonana zostanie korekta Studium, a następnie opracowane zostaną
ww. dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają pytania do omawianego projektu uchwały, wobec ich braku, przystąpił do
procedury opiniowania go. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się –
0. Stwierdził, że projekt ww. uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2019 r.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że projekt uchwały został
przygotowany ze względu na zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1
w Przeworsku o 4.000 zł, która wynajmuje pomieszczenia na działalność Państwowej Szkoły
Muzycznej w Przeworsku na czas jej remontu. Kwota powyższa wprowadzona zostanie do
budżetu miasta. Ponadto następuje zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu:
budowa parkingu przy ulicy Lubomirskich. Umowa o jego wykonanie zostanie podpisana na
początku września, natomiast realizacja opracowania dokumentacji na to zadanie, będzie
miała miejsce w następnym roku. Oznajmił, że następnie zmiany w budżecie miasta
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Przeworska dotyczą zmiany nazwy zadania dotacji celowej; z konserwacji wnętrza Bazyliki
p.w. Ducha Świętego w Przeworsku o raz Klasztoru O.O. Bernardynów na konserwację
całych obiektów. Kwotę w wysokości 105 000 zł przeznaczoną na budowę bieżni
lekkoatletycznej; II etap budowy Ośrodka Turystyczno – Rekreacyjnego – Sportowego,
przeznacza się na remont basenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku.
Poinformował, że do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze informacji z Ministerstwa Sportu
o dofinansowaniu tego zadania. Dodał, że stosowne protokoły o przyznaniu dofinansowania
ukazywać się będą sukcesywnie na stronie internetowej Ministerstwa na przełomie września
i października br. Oświadczył, że rozpoczęcie realizacji tego zadania w okresie jesiennozimowym jest niemożliwe. Ponadto zwiększeniu ulegną wydatki: w kwocie 4 000 zł dla
Szkoły Podstawowej Nr 1 na zakup pomocy naukowych. Kwotę w wysokości 53 000 zł
przeznacza się na zwiększenie zakupów remontowych – wymianę centralnego ogrzewania na
pływalni zamkniętej. Nadmienił, że od kilku miesięcy trwa remont niecki basenu. Do tej pory
jest on realizowany tylko z własnych środków finansowych. Z wykonawcą ww. inwestycji
podpisano umowę na wymianę foli w niecce basenu, wymianę płytek na ścianach, malowanie
ścian. Oznajmił, że w ramach remontu zostały zdemontowane skorodowane i zniszczone
grzejniki centralnego ogrzewania. Dodał, że w trakcie prac remontowych na tym obiekcie
stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót. Po wymianie orurowania basenu,
okazało się że niezbędne będzie wykonanie nowych instalacji dysz chromoniklowych oraz
urządzenie dwu wejść technicznych do kanałów prowadzących wodę do niecki basenu.
Ponadto zaplanowano wybicie okna z pokoju ratowników na basen. Dodał, że przy okazji
remontu niecki basenu zlecono wykonanie czyszczenia kanałów wentylacyjnych oraz
odświeżenia saidingowego sufitu. Oznajmił, że wartość ww. prac została wyceniona na
50 000 zł.
Pan Krzysztof Wiśniowski wyraził nadzieję, że po takim gruntownym remoncie basen
będzie służył bezawaryjnie przez kolejne 15-20 lat.
Pan Wojciech Superson przypomniał, że w ostatnim czasie przeprowadzony był również
remont filtrowni, planowany jest remont wentylatorowni. Przyznał, że liczył na przyznanie
dotacji na kompleksowy remont naszego basenu. Dodał, że Ministerstwo znacznie opóźniło
w tym roku rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie bazy sportowej w ramach projektu
„Sportowa Polska.” Oznajmił, że na zakup aktywnego węgla przeznaczanego do oczyszczania
wody w niecce przeznacza się kwotę około 6 000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Udzielił głosu Pani Annie
Świderskiej- Ciupie.
Pani Anna Świderska – Ciupa zapytała, na jak długi okres wystarcza aktywny węgiel do
oczyszczania wody basenowej za wspomnianą kwotę 6 000 zł.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że na okres jednego roku
szkolnego.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Udzielił głosu Panu
Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, jakiego rodzaju prace zostały zaplanowane w ramach
zwiększenia kwoty na zakup usług o 35 000 zł na oświetlenie ulic, placów, dróg w dziale 900,
rozdział 90015, paragraf 4270.
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska powiedział, że zakup usług związanych
z konserwacją oświetlenia; składają się na nią remonty oświetlenia ulicznego. Przypomniał,
że w budżecie miasta na ten cel zabezpieczono środki w wysokości około 140 000 zł. Po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na początku roku kalendarzowego, oferta firmy
wykonawczej opiewała na kwotę 160 000 lub 180 000 zł. Zaznaczył, że już wówczas
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powstała różnica niedoboru środków finansowych, w stosunku do planowanego budżetu. Pan
Wojciech Superson oznajmił, że została podpisana umowa z najniższą ceną oferowaną przez
wykonawcę w tym zakresie. Poinformował, że wykonanie bieżących awarii i remontów
zlecane jest firmie sukcesywnie, w razie potrzeby. Usługi obejmują wymianę żarówek,
lokalizację i usunięcie awarii, naprawę słupów oświetleniowych itp. Poinformował, że firma
obsługująca w tym zakresie miasto, musiała korzystać z usług podwykonawcy dysponującego
specjalistycznym sprzęt do wykrywania lokalizacji przerwania sieci energetycznej pod
ziemią. Dodał, że po wiosennych roztopach w naszym mieście miało miejsce kilka takich
awarii.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zapytał,
czy radni mają jeszcze pytania do omawianego projektu uchwały. Wobec braku chętnych do
zadawania pytań, przeszedł do opiniowania go. Ogłosił wyniki głosowania: za – 7, przeciw –
0, wstrzymało się – 0. Zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania do zastępcy Burmistrza
Miasta Przeworska. Udzielił głosu Panu Markowi Janiszowi.
Pan Marek Janisz zapytał, do kogo należy most na rzece Mleczce przy ulicy Mostowej.
Pan Wojciech Superson powiedział, że należy na terytorium Gminy Wiejskiej
Przeworsk.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska zaprosił
członków komisji na krótkie posiedzenie komisji w dniu 29 sierpnia 2019 r., na pół godziny
przed sesją Rady Miasta Przeworska. Dodał, że wówczas zostaną poddane pod głosowanie
projekty uchwał z dokonanego w dniu dzisiejszym przeglądu stanu dróg i chodników oraz
pozostałej infrastruktury miejskiej. Podziękował za udział w komisji Zastępcy Burmistrza
Miasta Przeworska , radnym oraz pracownikom Urzędu Miasta Przeworska.
Następnie zamknął posiedzenie komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Katarzyna Obłoza ……………………………..

Przewodniczący
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Rady Miasta Przeworska
Krzysztof Wiśniowski
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