Protokół Nr XII /2019
ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska
Sesja Rady Miasta Przeworska odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r. w godzinach
od 16.00 do 16.40 w salach Ratusza w Przeworsku, ul. Rynek 1, I piętro.
W sesji oprócz Radnych Miasta Przeworska wg. listy obecności, stanowiącej Załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu, uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Leszek Kisiel Burmistrz
Miasta Przeworska, Pan Wojciech Superson Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska,
Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska, Pani Agnieszka Zakrzewska Sekretarz
Miasta Przeworska, Pan Mirosław Stecko pracownik Biura Prawnego Urzędu Miasta
Przeworska, Pan Bogdan Sebzda Radny Powiatu Przeworskiego Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Przeworsku, , Pan Grzegorz Łuczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Przeworsku, Pani Agnieszka Storek Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Przeworsku, przedstawiciele samorządu mieszkańców wg. listy obecności,
stanowiącej Załącznik nr 1a do niniejszego protokołu oraz mieszkańcy miasta.
Punkt 1 porządku obrad: „Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad”.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Pan Tomasz Majba
wypowiadając słowa: „Otwieram X zwyczajną sesję Rady Miasta Przeworska…”. Powitał
radnych miasta Przeworska, Burmistrza Miasta Przeworska wraz z pracownikami urzędu
miasta i dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta Przeworska, radnych powiatu
Przeworskiego oraz mieszkańców miasta Przeworska. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co pozwala Radzie
podejmować prawomocne uchwały. Następnie poprosił radnych o zalogowanie się na
terminalach do głosowania. Lista obecności radnych na sesji oraz imienny wykaz logowania
się radnych stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Punkt 2 porządku obrad: „Przedstawienie porządku obrad”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że wraz z materiałami na
sesję Rady Miasta Przeworska, radni otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi
uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Zapytał Burmistrza Miasta Przeworska, czy
chce zabrać głos w tym punkcie porządku obrad.
Burmistrz Miasta Przeworska poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch
projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. oraz w sprawie
upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego
poza rok budżetowy.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przystąpił do głosowania nad wprowadzeniem ww. dwóch projektów uchwał. Poprosił
radnych o przystąpienie do głosowania przy pomocy terminali do głosowania. Następnie
stwierdził, że projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad wynikiem głosów:
za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem
ww. uchwał do porządku obrad stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019
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wprowadzić, jako punkt 9 porządku obrad sesji Rady Miasta Przeworska, a projekt uchwały w
sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania
wykraczającego poza rok budżetowy jako punkt 10 porządku obrad. Dodał, że pozostałe
punkty porządku obrad zwiększają swoją numerację o dwa. Poprosił o naniesienie ww. zmian
na porządek obrad. Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 19 czerwca 2019 r.
Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 1 sierpnia 2019 r.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Przeworska z działalności podejmowanej w okresie
międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zniesienia współwłasności
nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
8. Podjęcie 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do
zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019.
11. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji
Rady.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.
1.
2.
3.
4.
5.

Punkt 3 porządku obrad: „Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 19 czerwca
2019 r. ”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska oznajmił, że protokół z sesji Rady Miasta
Przeworska odbytej w dniu 19 czerwca 2019 r. był wyłożony na posiedzeniach komisji oraz
w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska. Zapytał radnych czy mają uwagi do
sporządzonego protokołu. Wobec braku uwag do protokołu, poddał przyjęcie protokołu pod
głosowanie. Przypomniał, że radni głosują poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na
terminalu do głosowania i poprzez podniesienie ręki. Protokół z ww. sesji został przyjęty
wynikiem głosów: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Stwierdził, że protokół z sesji
odbytej w dniu 19 czerwca 2019 r. został przyjęty. Imienny wykaz ww. głosowania stanowi
Załącznik nr 3 a do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Miasta przeszedł do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 4 porządku obrad: „Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 1 sierpnia
2019 r. ”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska oznajmił, że protokół z sesji Rady Miasta
Przeworska odbytej w dniu 1 sierpnia 2019 r. był wyłożony na posiedzeniach komisji oraz
w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska. Zapytał radnych czy mają uwagi do
sporządzonego protokołu. Wobec braku uwag do protokołu, poddał przyjęcie protokołu pod
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głosowanie. Przypomniał, że radni głosują poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na
terminalu do głosowania i poprzez podniesienie ręki. Protokół z ww. sesji został przyjęty
wynikiem głosów: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. Stwierdził, że protokół z sesji
odbytej w dniu 1 sierpnia 2019 r. został przyjęty. Imienny wykaz ww. głosowania stanowi
Załącznik nr 4 a do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Miasta przeszedł do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 5 porządku obrad: „Sprawozdanie Burmistrza Miasta Przeworska
z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał
Rady”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska oddał głos Burmistrzowi Miasta
Przeworska.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że:
- uchwały podjęte na sesji 19 czerwca oraz na sesji nadzwyczajnej 1 sierpnia są zrealizowane
lub w trakcie realizacji.
- cały okres wakacyjny to przeprowadzanie przetargów, i tak: przeprowadzono postępowanie
w procedurze przetarg nieograniczony dla zadania pn.: dostawa wraz z montażem windy
w ramach zadania „Przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem
na Dom Seniora w Przeworsku”. Przetarg rozstrzygnięty, umowa zawarta z firmą
Chmielewski – Dźwigi sp. z o.o, z Baniochy, cena oferty brutto 119.679,00 zł, okres
gwarancji 48 miesięcy,
- przeprowadzono postępowanie w procedurze przetarg nieograniczony dla zadania pn.:
„Modernizacja przyszkolnej krytej pływalni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku”.
Przetarg rozstrzygnięty, umowa zawarta z firmą: DARLAS Sp. z o.o, z Krosna, cena oferty
349.628,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy,
- przeprowadzono postępowanie w procedurze przetarg nieograniczony dla zadania pn.:
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Przeworska” Przetarg
rozstrzygnięty, umowa zawarta z firmą: Zakład Drogowy Tadeusz Popek z Rozborza
Długiego, cena oferty 142.203,04 zł brutto, okres gwarancji 37 miesięcy,
- przeprowadzono postępowanie w procedurze przetarg nieograniczony dla zadania pn.:
„Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Domu Kultury przy ul. Wiejskiej
z przeznaczeniem na Dom Seniora w Przeworsku” Przetarg nie został rozstrzygnięty, umowa
nie została zawarta. Po wstępnym badaniu ofert, najkorzystniej pod względem ceny
i gwarancji wypada oferta w wysokości 76.740,93 zł brutto : okres gwarancji 37 miesięcy,
- Przeprowadzono postepowanie w procedurze zapytania ofertowego dla zadania pn:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych gminnych
ul. Kazimierzowskiej oraz ul. Rynek (w część) w Przeworsku” Postepowanie rozstrzygnięte,
umowa zawarta z firmą MG PROJEKT Marcin Grabowski z Jarosławia, cena oferty
23 500,00 zł brutto.
- wspólnie z zastępcą odbył spotkanie ze Starostą w sprawie remontów dróg ul. Dynowskiej
i Niepodległości i innych dróg powiatowych,
- odbyło się walne Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- odbył się zarząd MOF,
- uczestniczył wspólnie z zastępcą w spotkaniu z mieszkańcami ul. Gorliczyńskiej,
- odbyło się walne zebranie MOF,
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla nr 4,
- wspólnie ze Panią Skarbnik podpisał umowę w Urzędzie Wojewódzkim na dofinansowanie
osuwiska ul. Wałowa, Kręta, Bernardyńska,
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- zastępca uczestniczył w Pawłosiowie w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu
rewitalizacji przez MOF,
- odbyła się rada Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki”,
- odbył spotkanie w sprawie przeglądu gwarancyjnego z firmą MOLTER,
- wraz z zastępcą odbył spotkanie z konserwatorem zabytków w sprawie remontu oberży,
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Eco Team w sprawie serwisów OZE,
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP Nieruchomości,
- 17 lipca odbyło się uroczyste otwarcie łącznika autostradowego od „węzła Przeworsk” do
połączenia z drogą krajową nr 94 w miejscowości Gwizdaj. Poinformował, że po konwencie
wójtów, burmistrzów wystąpiono do Marszałka Województwa z petycją co do kontynuacji
dalszej części inwestycji nowego przebiegu drogi 835 od węzła Gwizdaj do przyszłego węzła
ul. Węgierska. Otrzymano pisemna odpowiedz, że ta inwestycja jest na końcowym etapie
uzgadniania dokumentacji. Poinformował, że w dniu wczorajszym miasto otrzymało z firmy
projektowej do uzgodnienia dokumentację. Powiedział, że na dzisiejszym spotkaniu,
w którym uczestniczył Marszałek Województwa Pan Władysław Ortyl i zadeklarował, że do
końca roku powinna być wykonana dokumentacja i wydane pozwolenie na budowę nowego
przebiegu drogi 835. Przekazuje, że w planach województwa jest w I kwartale 2020 roku
rozpisanie przetargu na budowę nowego przebiegu tej drogi. Wyraził zdanie, że bardzo by to
odciążyło krzyżówki w mieście, bo ruch do i z Kańczugi nie szedłby przez główna krzyżówkę
tylko już zachodnią częścią miasta Przeworska. Także ruch z kierunku Sieniawy na Rzeszów
czy Kańczugę zostałby przekierowany w tą zachodnia stronę. Stwierdził, że są to istotne
informacje z punktu widzenia układu komunikacyjnego naszego miasta. Powiedział, że jest
także pisemna informacja od Pana Marszałka na temat remontu chodnika wraz
z odwodnieniem przy ul. Węgierskiej. Przypomniał, że na nadzwyczajnej sesji 1 sierpnia
radni podejmowali uchwałę z deklaracją środków finansowych na to zadanie. Wczoraj Rada
Powiatu podjęła analogiczna uchwałę. do Marszałka zostaną przesłane te uchwały
zabezpieczające środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebiegu i odwodnienia
chodnika przy ul. Węgierskiej. Poinformował, że koszt tej inwestycji to 1.700.000 zł, z czego
70% to są koszty m Zarządu Województwa, a 30 % to koszt Gminy Miejskiej Przeworsk
i Powiatu Przeworskiego czyli kwotowo miasto poniesie koszt ok. 255.000 zł. Oznajmił, że
po wykonaniu nowego przebiegu drogi 835, stary przebieg drogi zostanie przekazany
Powiatowi Przeworskiemu,
- uczestniczył w uroczystościach z okazji 100-lecia powołania Polskiej Policji oraz
Powiatowego Święta Policji zorganizowanych w Sieniawie,
- odbył kilka spotkań z zarządem PGK m.in. w sprawie przygotowania przetargu na
odbieranie odpadów komunalnych,
- odbył rozmowę z wójtem Gminy Leżajsk na temat odbioru odpadów, także na temat
przetaków typu In Hause,
- odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego, którego najważniejszym
tematem były plany budowy dalszej części nowego przebiegu drogi 835,
- w mieście trwają remonty,
- niedługo zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej, bob
trzeba było czekać na pewne uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- sierpnia w ramach realizacji kolejnego etapu modernizacji dróg zakończona została
przebudowa drogi bocznej przy ul. Wiejskiej. Wcześniejsza, gruntowa droga zyskała
podbudowę tłuczniową i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na powierzchni 450m2..
Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 49 367,35 zł. Środki pochodzą z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego. Inwestycję wykonała firma Zakład Drogowy Tadeusz Popek. Miasto
czeka na wykonanie kolejnego etapu drogi dojazdowej do winnic z –płyt betonowych, które
maja być dostarczone,
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- zakończyły się prace remontowe na Pastewniku, na znajdującej się obok restauracji piwnicy
zwanej „grubą” wymienione zostało pokrycie dachu z gontu o powierzchni 156,80 m2.
Wartość wykonanych prac wyniosła 77 944,05 zł. Dodał, że została wykonana także Wiata –
nowo wybudowany obiekt, jest zgłoszona do odbioru,
- zakończony także został II etap remontu ul. Dynowskiej na łączną kwotę 61 126,88 zł.
Przypomniał, że w zeszłym roku w ramach I etapu z kostki brukowej został wykonany
chodnik,
- projektu w ramach budżetu obywatelskiego z 2018 roku zostały wykonane dwa całkowicie.
a teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 1 jest na ukończeniu. i
Wydarzenia sportowe i kulturalne:
- odbył się XVII Przeworsk Blues Festiwal,
- w ramach Dni Przeworska 2019 odbyło się szereg wydarzeń, imprez kulturalnych
i sportowych. Nietypowo, w roku Stanisława Moniuszki, w ramach święta naszego miasta
zaproponowano mieszkańcom operę Stanisława Moniuszki pt. „Straszny Dwór”. Odbył się
wieczór autorski z Krzysztofem Drozdowskim autorem wspomnień o gen. Janie
Chmurowiczu. Kulminacyjne obchody Dni Przeworska odbyły się w weekend 13-14 lipca
przygotowane były na Stadionie Miejskim przy ul. Budowlanych. Na dzieci czekał
różnorodny plac zabaw i strefa gastronomiczna. Emocje muzyczne rozpoczęły się od występu
zespołu Kobranocka, po którym na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru zespół
ZAKOPOWER. Wyraził zdanie, że pomimo złej pogody na pewno mieszkańcy mogli coś dla
sobie wybrać,
- odbyła się promocja publikacji "Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu
Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku" pod redakcją historyka
Szymona Wilka. Przypomniał, że 8 września nastąpi koronacja obrazu Matki Bożej
Pocieszenia,
- uczestniczył w Pikniku Sportowo--Rekreacyjnym "Orzeł Łączy Pokolenia" na Stadionie
Miejskim przy ul. Budowlanych,
- 18 sierpnia studenci Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Łodzi
dali piękny koncert. W ratuszu przed licznie zebraną publicznością wystąpili Anna Maria
Balawender - sopran, Łukasz Pieniążek – akordeon, Konstancja Bukojemska - skrzypce oraz
Monika Paluch – fortepian,
- trzy przeworskie pary obchodziły jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Wręczył J okolicznościowe medale i wyróżnienia Państwu Krzywonosom, Majbom oraz
Olchawom.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu
przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.
Punkt 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. uchwały przez Burmistrza Miasta Przeworska.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt uchwały
został przygotowany po rozpatrzeniu wniosku współwłaściciela działek wymienionych
w projekcie uchwały. Dodał, że osoba prywatna zwróciła się z wnioskiem zniesienia
współwłasności na nich. Dokonano podziału geodezyjnego wskazanej tej nieruchomości,
wykrawając z jednej nieruchomości: sześć działek budowlanych. Domówiono ich podział:
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połowa z nich będzie własnością osoby fizycznej, druga połowa będzie własnością Urzędu
Miasta, z przeznaczeniem na sprzedaż w przetargu nieograniczonym. Dodał, że droga
prowadząca do nieruchomości nadal będzie stanowiła współwłasność.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że 26 sierpnia 2019 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska, któremu
przewodniczył Przewodniczący Pan Krzysztof Wiśniowski. Poprosił go o przedstawienie
opinii z prac komisji.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska powiedział, że w dniu 27 sierpnia 2019 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska, obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Pan Wacław Krupa. Poprosił go o przedstawienie opinii z
prac komisji.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że projekt ww. uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie,
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości. Poprosił o przystąpienie do głosowania
za pomocą terminali do głosowania oraz poprzez podniesienie ręki. Ogłosił wyniki
głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została
podjęta i otrzymuje Nr XII/120/2019. Uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad jej
podjęciem stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie przystąpił do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 7 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej
Przeworsk.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. uchwały przez Burmistrza Miasta Przeworska.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że chodzi o działkę
o numerze 1605, Obręb Nr 1 miasta Przeworska, o powierzchni około 45 ar, którą Gmina
Miejska Przeworsk zamierza wykupić na poszerzenie cmentarza komunalnego Pod
Rozborzem.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
komisji Rady Miasta Przeworska, w pierwszej kolejności z pracy Komisji BudżetowoGospodarczej.
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Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że projekt ww. uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie,
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
Poprosił o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania oraz poprzez
podniesienie ręki. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje Nr XII/121/2019. Uchwała oraz
imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu. Następnie przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 8 porządku obrad: „Podjęcie 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.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. uchwały przez Burmistrza Miasta Przeworska.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że do tej pory
w naszym mieście obowiązywała uchwała z 2010 roku sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk i jej jednostkom podległym
oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Miasta Przeworska z dnia
23 lutego 2012 r. w podobnym trybie. Podkreślił, że zmiany przepisów Rozporządzeń
Komisji Europejskiej oraz inne kwestie proceduralne sprawiły, że obowiązującą uchwałę
uaktualnia się poprzez przygotowanie nowych 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. Dodał, że ten projekt uchwały został przesłany do konsultacji
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Po konsultacjach oraz uwzględnieniu uwag z obydwu urzędów projekt
uchwały został przedłożony Radzie Miasta Przeworska.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
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Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że projekt ww. uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie,
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do procedury głosowania nad projektem 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. Poprosił
o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania oraz poprzez podniesienie
ręki. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww.
uchwała została podjęta i otrzymuje Nr XII/122/2019. Uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad jej podjęciem stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Następnie
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 9 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
na2019 r.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. uchwały przez Burmistrza Miasta Przeworska.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt uchwały
dotyczy zwiększenia w § 1 dochodów, o dodatkowe dochody w wysokości 4.000 zł,
pochodzące z wynajmu sali lekcyjnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku.
Przypomniał, że na czas remontu budynku tej szkoły, zajęcia prowadzone były w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Przeworsku. Ponadto zmniejszono niektóre wydatki; na budowę
parkingu przy ulicy Lubomirskich. Poinformował, że doszło do porozumienia pomiędzy
Gminą Miejską Przeworsk a Starostwem Powiatowym w Przeworsku. Nasz samorząd zmienił
koncepcję lokalizacji parkingu przy ulicy Lubomirskich. Oznajmił, że nie doszło do
porozumienia w sprawie budowy parkingu na działce należącej do Polskich Kolei
Państwowych, pomimo trwających przez dwa lata pertraktacji. Kwestia budowy parkingu
została domówiona w krótkim czasie ze Starostą Przeworskim. Poinformował, że parking
zostanie wybudowany na terenie okalającym budynek Kolejki Wąskotorowej w Przeworsku.
Powiedział, że na okres 10 lat teren ten zostanie przejęty przez nasz samorząd. Parking
zostanie wybudowany ze środków unijnych. W ramach umowy, która zostanie zawarta
z Marszałkiem Województwa. Nasz samorząd będzie współfinansował planowaną inwestycję
w wysokości 25% jej wartości. 75% wartości inwestycji sfinansuje Marszałek Województwa
Podkarpackiego w ramach budowy kolejki aglomeracyjnej, gdzie ostatnią stacją położoną na
wschód od Rzeszowa jest stacja Przeworsk. Poinformował, że parking będzie liczył 30 miejsc
postojowych. Dodał, że obiekt ten będzie służył zarówno PKP jak i PKP Wąski, jako parking
dla pasażerów. Oznajmił, że następnie zmiany w budżecie miasta Przeworska dotyczą zmiany
nazwy zadania dotacji celowej; z konserwacji wnętrza Bazyliki p.w. Ducha Świętego
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w Przeworsku o raz Klasztoru O.O. Bernardynów na konserwację całych obiektów.
Następnie powiedział, że Kwotę 105.000 zł zaplanowaną na II etap budowy Ośrodka
Turystyczno – Rekreacyjnego – Sportowego, przeznacza się na remont basenu przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Przeworsku. Ponadto zwiększeniu ulegną wydatki: w kwocie 4.000 zł
dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na zakup pomocy naukowych, w kwocie 53.000 zł na
zwiększenie zakupów remontowych – wymianę centralnego ogrzewania na pływalni
zamkniętej. Oznajmił, że w ramach remontu zostały zdemontowane skorodowane
i zniszczone grzejniki centralnego ogrzewania. Dodał, że w trakcie remontu na tym obiekcie
stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac. Powiedział, że ich wartość została
wyceniona na 50.000 zł. Nadmienił, że w ramach tej kwoty zostanie zakupiony węgiel do
uzdatniania wody w niecce basenu na okres jednego roku za kwotę 6000 zł. Pan Leszek Kisiel
powiedział, że zwiększa się kwotę wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Podkreślił,
że w tym roku było sporo kosztownych awarii, które należało szybko usunąć.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że projekt ww. uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie,
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na2019 r. Poprosił o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania
oraz poprzez podniesienie ręki. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje Nr XII/123/2019. Uchwała
oraz imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu. Następnie przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 10 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza
Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
2019”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. uchwały przez Burmistrza Miasta Przeworska.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jest to
upoważnienie dla Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na
realizację trzech ważnych dokumentów: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Przeworska a także opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Gorliczyńskiej i ul. Mostowej oraz
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
inwestycyjnych przy ul. Gorliczyńskiej o powierzchni ok 16 ar. Podkreślił, że są to bardzo
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duże i czasochłonne opracowania. Poinformował, że po procedurze przetargowej okazało się,
że ze względu na obszerność wykonania obowiązkowych analiz przy Studium Uwarunkowań,
które od 2002 roku jest zmieniane po raz pierwszy w naszym mieście, i to tylko we
fragmencie, wymaga rozłożenia płatności za wykonanie opracowań na etapy oraz wydłużenia
terminu ich oddania zamawiającemu. Kwota 12.500 zł płatna będzie w roku 2020, z ceny
przetargu która wyniosła 52.500 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że komisja ww. projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że projekt ww. uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie,
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok
budżetowy 2019. Poprosił o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania
oraz poprzez podniesienie ręki. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje Nr XII/124/2019. Uchwała
oraz imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu. Następnie przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 11 porządku obrad: „Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach
radnych”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska powiedział, że w okresie międzysesyjnym
radni nie złożyli żadnych interpelacji, ani zapytań.
Punkt 12 porządku obrad: „Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich
sesjach i posiedzeniach Komisji Rady”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych oczekuje na
udzielenie odpowiedzi na wniosek zgłoszony w czasie sesji lub posiedzeniach komisji.
Wobec braku zgłaszających się, przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 13 porządku obrad: „Wolne wnioski i informacje”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad, następnie udzielił głosu Panu Adamowi
Kaczmarowi.
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Pan Adam Kaczmar powiedział, że dwa odcinki żywopłotu, które zostały
wykarczowane na wiosnę obok sklepu Biedronka przy ulicy Studziańskiej odrosły.
Zaapelował o zwrócenie się z wnioskiem do zarządcy drogi krajowej DK nr 94 o trwałe
usunięcie żywopłotu w tym miejscu. Zaznaczył, że znacznie ogranicza on widoczność w tym
miejscu.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy Burmistrz Miasta Przeworska,
chciałby się odnieść do tej kwestii.
Pan Leszek Kisiel powiedział, że będzie interweniował u zarządcy drogi. Dodał, że
zarządca po jednorazowej interwencji powinien stale monitorować takie miejsce i stale
korygować ten żywopłot. Poinformował, że usunięcie żywopłotu dało zupełnie inne pole
widzenia dla kierowców i dla pieszych korzystających z przejścia dla pieszych oraz skrótu
przez ulicę Warzywną.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
zapytał, kto z obecnych na sali chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad . Wobec
braku chętnych do zabierania głosu, przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 14 porządku obrad: „Zakończenie sesji.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zamknął posiedzenie sesji Rady Miasta
Przeworska słowami: „Zamykam XII zwyczajną sesję Rady Miasta Przeworska, dziękuję
bardzo. Do widzenia. ”
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały: Bogumiła Ptaszyńska ………………………….....
Katarzyna Obłoza ………………………..………
Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Tomasz Majba
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