Protokół Nr XVI /2019
ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska
Sesja Rady Miasta Przeworska odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r. w godzinach
od 17.00 do 17.30 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, Pani Joanna
Litwin radca prawny, Pan Witold Adrian Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Przeworska, Pani Anna Darecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku, Pani Agnieszka Storek Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przeworsku, Pani Lidia Bułaś Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku, Pani
Anna Buczek Inspektor Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przeworska oraz
przedstawiciele samorządu mieszkańców wg. listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 1a do
niniejszego protokołu i mieszkańcy miasta.
Punkt 1 porządku obrad „Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad”.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Pan Tomasz Majba
wypowiadając słowa: „Otwieram XVI zwyczajną sesję Rady Miasta Przeworska…”. Powitał
radnych miasta Przeworska, Burmistrza Miasta Przeworska wraz z pracownikami urzędu
miasta i dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta Przeworska, mieszkańców miasta
Przeworska. Poprosił radnych o zalogowanie się na terminalach. Stwierdził, że na podstawie
listy obecności oraz elektronicznego systemu głosowania w sesji uczestniczy 14 radnych,
w związku z tym Rada Miasta posiada wymagane kworum. Nieobecny radny Pan Maciej
Szewczyk.
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. Następnie oddał mu głos.
Pan Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska poprosił o wycofanie z porządku
obrad dwóch uchwał: z punktu 9 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019 oraz z punktu 10 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie poprosił o wprowadzenie do
porządku obrad trzech projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady
Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Przeworska, w sprawie zmiany Uchwały Nr III/44/2018 Rady
Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 roku sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na
zadanie ,,Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej przy ul. Żytniej w miejscowości
Przeworsk”.
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Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał czy ktoś z radnych wnosi uwagi do
porządku obrad. Wobec braku chętnych do zgłaszania uwag zaproponował wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany
przepisów prawa do rozpatrzenia według właściwości oraz w sprawie przekazania petycji do
rozpatrzenia według właściwości dotyczącego przekazania ww. petycji Radzie Powiatu
Przeworskiego w związku z wpłynięciem do Rady Miasta Przeworska petycji o zmianę
przepisów prawa. Powiedział, że w związku z zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta
Przeworska oraz przez niego zamianami w porządku obrad dzisiejszej sesji, proponuje punkt
6 porządku obrad przenieść, jako punkt 10 porządku oraz z godnie z autopoprawka
Burmistrza Miasta Przeworska rozwinąć tytuł projektu uchwały na: „Podjęcie uchwały
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań
wykraczających poza rok budżetowy 2019 w celu podpisania umowy z Wykonawcą
wyłonionym w postępowaniu przetargowym na: „Odbiór i transport niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz
odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk”.
W związku z tym punkty od 7 do 10 uzyskują numeracje o jeden wyższą. Następie
powiedział, że w związku z zgłoszoną Przez Burmistrza Miasta Przeworska propozycja
ściągnięcia z porządku obrad punktu 9 (obecnie 8): „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019”, proponuję
wprowadzenie w to miejsce zgłoszonego przez Burmistrza Miasta Przeworska Projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia
28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Przeworska. Kolejno przedstawił, że w związku z zgłoszoną Przez Burmistrza Miasta
Przeworska propozycja ściągnięcia z porządku obrad punktu 10 (obecnie 9): „Podjęcie
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi”, proponuję wprowadzenie w to miejsce zgłoszonego przez Burmistrza Miasta
Przeworska Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/44/2018 Rady Miasta
Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 roku sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Oznajmił kolejno, że w związku z zgłoszoną
Przez Burmistrza Miasta Przeworska propozycja wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej
sesji Rady Miasta Przeworska projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na
zadanie ,,Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej przy ul. Żytniej w miejscowości
Przeworsk, proponuję umieścić ww. projekt, jako punkt 17 porządku obrad. Poinformował
dalej, że Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska,
po odbytym w dniu 16 grudnia br. posiedzeniu Komisji, której przedmiotem była petycja
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Pani Renaty Sutor,
przekazał dwa projekty uchwał dotyczące przekazania części podnoszonych spraw w ww.
petycji według kompetencji. Oznajmił, ze radni otrzymali stosowne projekty uchwał wraz
z uzasadnieniem w tej sprawie. W związku z tym zaproponował wprowadzenie projektu
uchwały „w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa do rozpatrzenia
według właściwości”, dotyczącego przekazania ww. petycji do Marszałka Sejmu RP do
punktu 18 porządku obrad. natomiast projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do
rozpatrzenia według właściwości dotyczącego przekazania ww. petycji Radzie Powiatu
Przeworskiego., do punktu 19 porządku obrad. Oznajmił, że pozostałe punkty porządku obrad
od 17 do 20 uzyskają numerację o 3 wyższą. Zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do
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zaproponowanych zmian? Wobec braku chętnych do zgłaszania uwag poddał pod głosowanie
wyżej zaproponowane zmiany w porządku obrad sesji Rady Miasta Przeworska. Poprosił
radnych o oddawanie głosu za pomocą terminali do głosowania i podnoszenie ręki. Ogłosił
wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania nad
zmianą porządku obrad sesji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Poprosił
pracowników Biura Obsługi rady Miasta o rozdanie radnym aktualnego porządku obrad sesji
Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 listopada 2019 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Przeworska z działalności podejmowanej w okresie
międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście
Przeworsk w roku szkolnym 2019/2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu ,,Senior+” w Przeworsku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska
z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Przeworska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/44/2018 Rady Miasta Przeworska z
dnia 20 grudnia 2018 roku sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 w celu podpisania umowy
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na: „Odbiór i transport
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych
odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy
Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Przeworsk
osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „PROJEKT AKTYWNI
aktywna integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja
społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.:
„PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
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VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia
zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na zadanie ,,Opracowanie
dokumentacji techniczno-prawnej przy ul. Żytniej w miejscowości Przeworsk”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa do
rozpatrzenia według właściwości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości.
20. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie sesji.
Punkt 3 porządku obrad: „Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu
28 listopada 2019 r. ”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska oznajmił, że protokół z sesji Rady Miasta
Przeworska odbytej w dniu 28 listopada 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. Poprosił radnych o oddawanie głosów przy pomocy terminali do głosowania
i podnoszenie ręki. Radni oddali głos. Przewodniczący Rady zapytał kto nie oddał głosu, bo
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Poprosił obsługę techniczną sesji o pokazanie
protokołu z głosowania. Z powodu problemów technicznych ogłosił 10 minutowa przerwę
w obradach.
Przerwa w obradach trwała od godz. 16.13 do godz. 16.23
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta zarządził reasumpcje głosowania
nad przyjęciem protokołu z sesji odbytej w dniu 28 listopada 2019 r. Poprosił radnych o
oddawanie głosów przy pomocy terminali do głosowania i podnoszenie ręki. Stwierdził
następnie, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, protokół z sesji odbytej
w dniu 28 listopada 2019 r. został przyjęty wynikiem głosów: za – 12, przeciw – 0,
wstrzymało się – 2. Imienny wykaz głosowania za przyjęciem protokołu z sesji odbytej
w dniu 28 listopada 2019 r. stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 4 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 28 listopada są zrealizowane lub są w trakcie realizacji,
- w okresie międzysesyjnym trwały prace nad przyszłorocznym budżetem,
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- przeprowadzono postępowanie w procedurze przetarg nieograniczony dla zadania pn. :
Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie
zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk. Postępowanie nie rozstrzygnięte, umowa nie zawarta,
złożono 2 oferty trwa ich badanie. Po wstępnym badaniu ofert najkorzystniejsza jest oferta
firmy: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku, cena oferty to
2.328.739,20 zł. Druga oferta jak została złożona to: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, cena oferty – 3.072.475,80 zł,
- przeprowadzono postępowanie w procedurze przetarg nieograniczony dla zadania , na które
miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pn. : Przebudowa dróg
publicznych gminnych Nr 110416 R – ul. Sobieskiego, Nr 110417 R- ul. Poniatowskiego
wraz ze skrzyżowaniami drogowymi i zjazdami indywidualnymi. Postępowanie
rozstrzygnięte, umowa zawarta z: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, cena oferty –
1.483.559,11 zł, okres gwarancji 49 miesięcy,
- przeprowadzono postepowanie w procedurze zapytania o cenę dla zadania pn.: Opracowanie
koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku
zgodnie z obowiązującym MPZP dla terenów oznaczonych w dokumentacji planistycznej.
Postępowanie rozstrzygnięte, umowa zawarta z: MG Projekt Marcin Grabowski z Jarosławia,
cena oferty – 79.950,00 zł,
- przeprowadzono postepowanie w procedurze zapytania o cenę dla zadania pn.: Świadczenie
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta
Przeworska w roku 2020”. Postępowanie rozstrzygnięte, umowa nie zawarta,
najkorzystniejsza oferta : Poczta Polska S.A w Warszawie, cena oferty – 68.644,50 zł,
- przeprowadzono postępowanie w procedurze przetarg nieograniczony dla zadania pn.:
Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska.
Postępowanie nie rozstrzygnięte, umowa nie zawarta, złożono 2 oferty trwa ich badanie.
Po wstępnym badaniu ofert najkorzystniejsza jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo
Energetyczne ELEKTROINSTAL S.C Józef Łaniusz, Konrad Greń, Przeworsk, cena oferty 185 202,11 zł,
- wszczęto postępowanie w procedurze przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Świadczenie
usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w zakresie utrzymania czystości i zieleni
oraz na zimowym utrzymaniu ulic i chodników miejskich. Postępowanie nie rozstrzygnięte,
umowa nie zawarta. Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2019r.
- przeprowadzono postepowanie dla Dziennego Domu „Senior +” w procedurze zapytania
o cenę dla zadania pn. : Świadczenie usług cateringowych dla Dziennego Domu „Senior+”
w Przeworsku w roku 2020. Postępowanie rozstrzygnięte, umowa nie zawarta, złożono
3 oferty, najkorzystniejsza oferta: „Bar Cukrownia” Michał Benbenek, Przeworsk, cena oferty
– 91.095,20 zł,
- trwają intensywne prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku,
- zakończono prace remontowe na budynku oberży i osuwisku przy ul. Czarnieckiego,
- 2 grudnia rozstrzygnięto konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Seniora
„Senior+”, zatrudniono Panią Krystynę Kaszubę . Został zakończony nabór uczestników, na
dzień dzisiejszy zostało zakwalifikowanych 17 uczestników i 7 wniosków jest w ocenie,
- uczestniczył w Radzie Społecznej SP ZOZ w Przeworsku, na której omawiane były korekty
do planu finansowego szpitala na 2020 rok,
- odbyło się spotkanie dotyczące zbycia działki miejskiej na rzecz Spółdzielni Transportu
Wiejskiego, dodał, że decyzje w tej sprawie zapadały w 2018 roku i obecnie będzie
finalizowana ta sprzedaż
- odbyło się spotkanie LGD Dorzecze Mleczki na temat nowych naborów,
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- odbyły się liczne spotkania na temat projektów uchwał dotyczących odpadów i zostały one
przedłożone Radzie Miasta do akceptacji,
- w tym miesiącu pożegnaliśmy śp. Jana Pieniążka – wieloletniego radnego Powiatu
Przeworskiego oraz radnego Miasta Przeworska przed 1990r. oraz śp. Romana Kałamarza –
Wójta Gminy Jarosław.
Wydarzenia sportowe i kulturalne:
- została przeprowadzona audycja radiowa na żywo z ratusza pn. „Jedyne takie miejsce –
Przeworsk”, gdzie Jedynka Polskiego Radia przybliżyła słuchaczom barwną historię naszego
miasta – światowa promocja naszego miasta,
- w hali sportowej w Przeworsku po raz kolejny odbyły się Przeworskie Mikołajki. Św.
Mikołaj rozdał 590 prezentów Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Podczas
imprezy prowadzona była zbiórka do puszek na rzecz chorego Dawidka z Przeworska,
- w ratuszu odbył się konkurs rysunkowo-malarski „Walory Przyrodnicze w Obszarach
Natura – 2000 – Podkarpacie – Edycja 2019”. Temat konkursu „Gatunki ptaków chronionych
prawem, żerujących na wodach rzek Podkarpacia – edycja 2019” okazał się dla młodych
mieszkańców Przeworska i okolic tematem niezwykle plastycznym. Komisja powołana
z członków Okręgowej Rady ds. Młodzieży PZW w Przemyślu oraz z grona nauczycieli
plastyki z placówek szkolnych oceniła 128 prac i wyłoniła 36 laureatów. Nagrody
i wyróżnienia wręczyli Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba, Radny
Miasta Przeworska Mateusz Kowal oraz w imieniu burmistrza Leszka Kisiela Sekretarz
Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska.
- w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się spektakl baletowy JEZIORO ŁABĘDZIE
w wykonaniu ROYAL LVIV BALLET. Fantastyczna sztuka baletowa z pewnością na długo
pozostanie w pamięci 440 osób, które zasiadły na widowni,
- 17 grudnia w budynku ratusza odbył się koncert ManoBlaise Duo – katowickiego duetu
gitarowego powstałego w 2019 roku z inicjatywy wykładowców Akademii Muzycznej
w Katowicach: Marka Nosala i Błażeja Sudnikowicza,
- zaprosił na zbliżające się wydarzenie Miejską Wigilię, która odbędzie się 22 grudnia o godz.
13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Przeworska przy ul. Jagiellońskiej.
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 realizacji 5 punktu porządku obrad.
Punkt 5 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
na rok 2019.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska oddał głos Pani Skarbnik.
Pani Dorota Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska powiedziała, że po analizie
budżetu Miasta Przeworska proponuje wprowadzenie do niego zmian zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,
zaproponowała zwiększenie dochodów o 45.000 zł, w dziale 750 Administracja Publiczna
proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 21.000 zł, w dziale 756 Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem zaproponowała zwiększenie dochodów o kwotę
265.000 zł. W dziale 758 Różne rozliczenia zaproponowała zwiększenie dochodów o kwotę
6

139.695 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie natomiast o kwotę 79.322 oraz w dziale 855
Rodzina o kwotę 11.000 zł. Natomiast w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, przewiduje się zwiększenie dochodów o kwotę 10.847,24 zł. Po stronie
wydatków budżetowych zaproponowała dokonanie następujących zmian: w dziale 010
Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o kwotę 400 zł, w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa zmniejszenie wydatków o kwotę 31.945 zł, w dziale 710 działalność usługowa
zmniejszenie wydatków o kwotę 33.157 zł, w dziale 750 Administracja publiczna
zaproponowała zmniejszenie wydatków o kwotę 157.782 zł, a w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie wydatków o kwotę 24.978 zł. W dziale
757 Obsługa długu publicznego zaproponowała zwiększenie wydatków o kwotę 40.805 zł.
Natomiast w dziale 801 Oświata i wychowanie zaproponowała zwiększenie wydatków
o kwotę 601.634,24 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zaproponowała zwiększenie wydatków o kwotę 147.009 zł. W dziale 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego zaproponowała zwiększenie wydatków o kwotę 47.878 zł,
a w dziele 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000 zł. Oznajmiła, że
zwiększa się dochody oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 571.864, 24 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że w dniu 17 grudnia br.
odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska. Poprosił jej
Przewodniczącego, Pana Wacława Krupę o przedstawienie opinii komisji do ww. projektu
uchwały.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie,
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska oznajmił, że Komisja BudżetowoGospodarcza obradowała w środę, w dniu 18 grudnia br. Poprosił jej Przewodniczącego Pana
Krzysztofa Wiśniowskiego o przedstawienie opinii komisji do ww. projektu uchwały.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok 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 na rok 2019. Poprosił o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do
głosowania oraz podniesienie ręki. Oznajmił, że w głosowaniu brało udział 14 radnych.
Ogłosił wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww.
uchwała została podjęta i otrzymuje Nr XVI/165/2019. Uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad jej podjęciem stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Przystąpił do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w mieście Przeworsk w roku szkolnym 2019/2020.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. projektu uchwały.
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Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w związku ze zmianą ustawy prawo
oświatowe, zmianie ulegają zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych
przez ich rodziców, do szkół i placówek oświatowych. Urząd został ustawowo zobligowany
do obliczenia ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt ww. uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisję 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 średniej
ceny jednostki paliwa w mieście Przeworsk w roku szkolnym 2019/2020.Poprosił
o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania oraz podniesienie ręki.
Oznajmił, że w głosowaniu brało udział 14 radnych. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje
Nr XVI/166/2019. Uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi
Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Punkt 7 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Przeworsku.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w związku powołaniem do życia
w naszym mieście nowej jednostki Domu Dziennego Pobytu Senior +, zaszła konieczność
ustalenia kwot odpłatności za pobyt w nim podopiecznych. Oznajmił, że opłata za pobyt
obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi tam świadczone, nie obejmuje natomiast
kosztów wyżywienia. Skalkulowana została osobno dla osób samotnie gospodarujących oraz
dla osób zamieszkujących w rodzinie. Policzony koszt na podstawie połączonych wydatków
w 2020 to 944, 43 zł, na osobę. Po uwzględnieniu dochodu osób samotnie gospodarujących,
który wynika z ustawy o pomocy społecznej wynika kwota 701 zł- do takiej wysokości, pobyt
w Domu Seniora będzie nieodpłatny. Powyżej tej kwoty stosowane będą kryteria dochodowe,
w zależności od dochodu podopiecznego obliczana będzie wysokość ponoszonej odpłatności,
tak dla osób samotnie gospodarujących oraz pozostających w rodzinie ( gdzie dochód wynosi
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528 zł). Podkreślił, że te odpłatności nie będą zbyt wysokie. Dodał, że tabelach zostały
podane wszystkie możliwe warianty odpłatności.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt ww. uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisję 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 szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Przeworsku. Poprosił
o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania oraz podniesienie ręki.
Oznajmił, że w głosowaniu brało udział 14 radnych. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje
Nr XVI/167/2019. Uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi
Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Punkt 8 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska udzielił głosu Kierownikowi Referatu Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Przeworska.
Pan Witold Adrian powiedział, że jest to uchwała doprecyzowująca zapisy uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
Poinformował następnie, że otrzymał opinię prawną nadzoru prawnego Wojewody
Podkarpackiego. Stwierdził następnie, że zapisy tego regulaminu muszą być zgodne
z zapisami uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapis dotyczy częstotliwości odbioru
śmieci biodegradowalnych. Dodał, że należy wprowadzić jednolity zapis w obydwu
uchwałach „Od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu. ”
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Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt ww. uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisję 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 zmiany Uchwały
Nr XV/159/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska. Poprosił
o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania oraz podniesienie ręki.
Oznajmił, że w głosowaniu brało udział 14 radnych. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje
Nr XVI/168/2019. Uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi
Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Punkt 9 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/44/2018 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. projektu uchwały.
Pan Witold Adrian powiedział, że z całej Polsce podwyższane są stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśnił następnie ich przyczyny, mówiąc
iż wynikają one ze zmian wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności z opublikowanego w Dzienniku
Ustaw z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca
2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Podkreślił, że rozporządzenie spowodowało istotny wzrost opłat tzw. marszałkowskich
za składowanie odpadów komunalnych, które muszą ponieść instalacje komunalne. Dodał, że
jest to para podatek ściągany do budżetu państwa, rosnący w ostatnim czasie w zatrważający
sposób. Oznajmił, że Rozporządzenie podniosło opłatę za składowanie odpadów
komunalnych niemal sześciokrotnie. Warto przypomnieć, że w 2007 roku stawka ta wynosiła
16 zł za tonę. Tymczasem w 2018 roku koszt ten wyniósł 140,00zł, w 2019 roku 170,00 zł,
w 2020 roku 270,00 zł za tonę. Podkreślił, że jest to 62 % wzrost w stosunku do roku 2019.
Dodał, że w ciągu 13 lat opłata wzrosła o 254 zł od kwoty 2007 roku w wysokości 16 zł za
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tonę. Przypomniał, że Gmina Miejska Przeworsk od 2017 roku zawarła porozumienie
z Gminą Leżajsk w sprawie korzystania i możliwości przetwarzania śmieci w instalacji
w Giedlarowej, której właścicielem jest Gmina Leżajsk. Podkreślił, że Burmistrz Miasta
Przeworska w 2017 roku wynegocjował bardzo korzystne warunki płatności za odbiór
i przetwarzanie odpadów komunalnych. Dodał, że są one na poziomie cen obowiązujących
w Gminie Leżajsk. Zaznaczył, że ze względu na wzrost cen: usług, paliw, energii
elektrycznej, płacy minimalnej, podatków nastąpił wzrost ceny opłaty za tonę śmieci
zmieszanych do kwoty 550 zł. Dodał, że nie jest to cena wygórowana. Oznajmił, że ceny tony
śmieci w pobliskich instalacjach wynoszą około 700 - 800 zł. Podkreślił, że te dwie opłaty:
opłata marszałkowska oraz opłata z tytułu składowania odpadów jest głównym powodem
wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadami. Zasadniczy wpływ na koszty związane
z funkcjonowaniem systemu ma ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych
z terenu miasta. Analiza wskazuje, że ilość odebranych odpadów niesegregowanych
i selektywnych zebranych sukcesywnie zwiększa się w stosunku do lat poprzednich.
Wzrastają także koszty zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych np. średni koszt
zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych dotychczas wynosił około 600 zł za tonę,
w 2020 roku będzie to 1600 zł, koszt zagospodarowania opon wynosił 300 zł za tonę, w 2020
roku będzie to 700 zł. Pomimo wzrostu cen, coraz trudniej jest zagospodarować te i inne
odpady, którymi nie są zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem. Wzrost
opłaty dotyczył będzie również innych odpadów: plastiku, metali. Przypomniał , że niedawno
przedsiębiorstwa płaciły za skup odpadów, aktualnie podmioty przywożące śmieci
zobowiązane są do uiszczenia opłaty za ich segregacje oraz recycling. Podkreślił, że
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku ma spore problemy z utylizacją
odpadów biodegradowalnych. Na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów
komunalnych wpływ ma wiele innych czynników, niezależnych od właścicieli instalacji
komunalnych. Do podwyżek na składowiskach przyczyniły się rządowe obostrzenia
wprowadzone po pożarach wysypisk i magazynów składujących odpady. Przedsiębiorstwa
zmuszone zostały do poniesienia wysokich kosztów związanych z zainstalowaniem wielu
nowych zabezpieczeń, systemów przeciwpożarowych i systemów monitoringu. Dodał, że
koszty te wpływają na kalkulacje ceny składowania tony odpadów. Na wzrost kosztów
funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem, odbiorem
i transportem odpadów komunalnych mają wpływ znaczące wzrosty płac, wynagrodzenia
minimalnego (płaca minimalna w 2020 roku to kwota 2600 zł), wzrostu cen paliw i energii.
Powiedział, że szacuje się w tym roku odbiór śmieci w ilości około 4800 ton odpadów
niesegregowanych i 1042 ton selektywnie zebranych. Koszty zagospodarowania odpadów
niesegregowanych wyniosą około 1.451.520 zł. Koszty odbioru odpadów niesegregowanych
i zagospodarowania selektywnie zebranych wyniosłą 1.830.172 zł, co daje łączną kwotę oraz
zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych wyniosą około 3.281.692 zł. W 2020
roku prognozuje się wzrost ilości niesegregowanych odpadów komunalnych do 4900 ton,
kwota którą wydatkuje miasto z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to
5.327.845 zł, co stanowi 61 % wzrostu w stosunku do roku 2019, o kwotę 2.000.000 zł. Dodał
następnie, że koszty administracyjne związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami
w tym roku to kwota 70.000 zł. Dodał następnie, że w rozstrzygniętym w dniu 16.12.2019
roku przetargu na „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk” na 2020 roku,
najkorzystniejszą cenę świadczenia usług zaoferowała Przeworska Gospodarka Komunalna
sp. z o. o. w wysokości 2.328.739 zł brutto. Poinformował, że również w okolicznych
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gminach, tak jak i w naszym mieście znacznie wzrosły ceny za odbiór śmieci. Zaznaczył, że
system gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się bilansować
i samofinansować. Wnoszone przez właścicieli nieruchomości opłaty oraz koszty odbioru
i zagospodarowania są księgowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te nie
mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką
odpadami. Oznajmił, że dla nieruchomości zamieszkałych opłata z tytułu za gospodarowania
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości obliczana jest jako iloczyn liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustaloną przez gminę. Stawka opłaty
dla nieruchomości zamieszkałych ulega zmianie z kwoty: 13,50 zł na 24,00 zł od osoby
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, 22 zł na 48 zł od osoby w przypadku
gdy odpady komunalne są zbierane w sposób niesegregowany, opłata ta ulega zgodnie
z zapisami ustawowymi podwyższeniu dwukrotnie lub czterokrotnie. Przedstawił stawki opłat
za odbiór odpadów komunalnych w regionie: w mieście Jarosław jest to stawka 24 zł,
Przemyśl 23 zł z dotychczasowych 14 zł, Jarosław Gmina 24 zł, Sędziszów Małopolski 22 zł,
Boguchwała 22 zł, Radymno 26 zł, Łańcut 20 zł, Przeworsk Gmina stawka 25 zł, Dynów
27 zł, Rudnik nad Sanem 22 zł. Stwierdził następnie, że wzrost opłaty następuje w znacznej
wysokości na terenie całej Polski. Zaznaczył, że rząd nie wprowadza żadnego ograniczenia
wzrostu cen składowania odpadów, wprowadza ograniczenia, które maja wpłynąć na
ograniczenie ceny, które gmina pobiera od nieruchomości niezamieszkałych za odbiór śmieci.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska udzielił głosu Burmistrzowi Miasta
Przeworska.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że szerokie uzasadnienie ww. wzrostu ceny
zostanie przekazanie do wiadomości mieszkańców, przedsiębiorców w niedługim czasie
drogą elektroniczną oraz w czasie dostarczania im rachunków za odpady. Podkreślił, że
w każdej miejscowości w Polsce nastąpiły tak radykalne podwyżki cen ww. opłat. Dodał, że
wymusza to samo bilansowanie się systemu tj. wpłat i wypłat z tego samego konta.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt ww. uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisję 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 zmiany Uchwały
Nr III/44/2018 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
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opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Poprosił
o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania oraz podniesienie ręki.
Oznajmił, że w głosowaniu brało udział 14 radnych. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje
Nr XVI/169/2019. Uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi
Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Punkt 10 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza
Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
2019 w celu podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu
przetargowym na: „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że projekt jest konsekwencją wcześniej
podjętej przez Radę Miasta Przeworska uchwały. W celu podpisania umowy na odbiór śmieci
z terenu naszej gminy oraz dokonywanie płatności na ich składowisku. Podkreślił, że
prognozowana cena ww. opłaty znacznie wzrosła po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym, dlatego też zaszła konieczność zaciągnięcia wskazanego zobowiązania. Dodał
następnie, że zobowiązanie powyższe zostanie ujęte w przyszłorocznym budżecie Gminy
Miejskiej Przeworsk. Nadmienił, że umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku, a budżet
uchwalany będzie na początku stycznia roku 2020, dlatego niezbędna jest zgoda Rady Miasta
Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
2019.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt ww. uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisję 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
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Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok
budżetowy 2019 w celu podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu
przetargowym na: „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk.” Poprosił
o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do głosowania oraz podniesienie ręki.
Oznajmił, że w głosowaniu brało udział 14 radnych. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje
Nr XVI/170/2019. Uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi
Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Punkt 11 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań
w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku
Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że jak co roku Gmina Miejska Przeworska
podpisuje projekt porozumienia, a następnie umowę z Miejskim Ośrodkiem Zapobiegania
Uzależnieniom w Przemyślu, na opiekę nad osobami nietrzeźwymi z naszego miasta; na
zadanie, które jest obowiązkiem naszej gminy.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt ww. uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisję 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
zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie
obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania
Uzależnieniom w Przemyślu. Poprosił o przystąpienie do głosowania za pomocą terminali do
głosowania oraz podniesienie ręki. Oznajmił, że w głosowaniu brało udział 14 radnych.
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Ogłosił wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww.
uchwała została podjęta i otrzymuje Nr XVI/171/2019. Uchwała oraz imienny wykaz
głosowania nad jej podjęciem stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Przystąpił do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 12 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie uzasadnienia do
ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku
proponuje zawarcie umowy z Gminą Miejską Przemyśl na realizację działań w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja zaopiniowała projekt ww. uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii do ww.
projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta
Przeworska.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez
Komisję 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
zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk. Poprosił o przystąpienie
do głosowania za pomocą terminali do głosowania oraz podniesienie ręki. Oznajmił, że
w głosowaniu brało udział 14 radnych. Ogłosił wyniki głosowania: za – 14, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Stwierdził, że ww. uchwała została podjęta i otrzymuje Nr XVI/172/2019.
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad jej podjęciem stanowi Załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu. Następnie ogłosił dziesięciominutowa przerwę w obradach.
Przerwa w obradach trwała od godz. 17 00 do godz. 17 10 .
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska wznowił obrady po przerwie przystąpił do
realizacji punktu 13 porządku obrad.

15

Punkt 13 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu
przez Gminę Miejską Przeworsk osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo
urodzonych”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu osobom
zmarłym i dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży. Dodał, że te
kwestie nie były do tej pory uregulowane przez Radę Miasta w związku z powyższym
uzasadnione jest podjęcie uchwały regulującej zasady sprawienia przez gminę Miejską
Przeworsk pogrzebu osobom zmarłym i pochówku dzieci martwo urodzonych.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska Pan
Wacław Krupa powiedział, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska ww.
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska Pan
Krzysztof Wiśniowski 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 głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę
Miejską Przeworsk osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych. Poprosił
radnych o oddawanie głosów przy pomocy terminali do głosowania oraz poprzez podniesienie
ręki. Stwierdził następnie, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, uchwała została podjęta
wynikiem głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i otrzymuje numer XVI/173/2019.
Ww.
uchwała
oraz
imienny
wykaz
głosowania
nad
Uchwałą
Nr XVI/173/2019 stanowią Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Punkt 14 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu „PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób na obszarze
rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do ww. projektu uchwały.
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Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że PROJEKT AKTYWNI aktywna
integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji” realizowany będzie w latach 2021-2022
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku. Dodał, ze działania inwestycyjne
realizowane w ramach rewitalizacji projektu Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF
Jarosław-Przeworsk. Oznajmił, że aby projekt mógł być realizowany konieczne jest
zatwierdzenie jego przez Radę Miasta Przeworska.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska Pan
Wacław Krupa powiedział, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska ww.
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska Pan
Krzysztof Wiśniowski 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 głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu
„PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób na obszarze rewitalizacji”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. Poprosił radnych o oddawanie głosów
przy pomocy terminali do głosowania oraz poprzez podniesienie ręki. Stwierdził następnie, że
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, uchwała została podjęta wynikiem głosów: za – 14,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i otrzymuje numer XVI/174/2019. Ww. uchwała oraz
imienny wykaz głosowania nad Uchwałą Nr XVI/174/2019 stanowią Załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
Punkt 15 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu
własnego do projektu pt.: „PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób
na obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że tak jak mówił wcześniej Rada Miasta
zatwierdziła do realizacji projekt „PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób
na obszarze rewitalizacji” i do tego projektu należy zabezpieczyć wkład własny. Podał, że
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Całkowita wartość projektu wynosi 454.850,00 zł, w tym kwota dofinansowania 432.107,50
zł. W celu realizacji projektu Gmina Miejska Przeworsk wniesie wkład własny w formie
pieniężnej w kwocie 22.742,50 zł, w tym w roku 2021 w kwocie 2.896,25 zł i w roku 2022
w kwocie 19.756,25 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska powiedział,
że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska ww. projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej 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 głosowania nad projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego
do projektu pt.: „PROJEKT AKTYWNI aktywna integracja społeczna osób na obszarze
rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poprosił radnych
o oddawanie głosów przy pomocy terminali do głosowania oraz poprzez podniesienie ręki.
Stwierdził następnie, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, uchwała została podjęta
wynikiem głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i otrzymuje numer XVI/175/2019.
Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą Nr XVI/175/2019 stanowią
Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Punkt 16 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na
rok 2020”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych. Oznajmił, że pod koniec każdego roku planowane jest dla ilu osób i jaka praca
może być dofinansowana. Poinformował, że na 2020 zaplanowana jest praca dla 25 osób bez
prawa do zasiłków. Powiedział, że załączniku do projektu uchwały przedstawiony jest wykaz
instytucji, które zatrudnią te osoby do różnego rodzaju prac społecznie – użytecznych, które
są też określone w załączniku.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska powiedział,
że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska ww. projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej 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 głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2020.
Poprosił radnych o oddawanie głosów przy pomocy terminali do głosowania oraz poprzez
podniesienie ręki. Stwierdził następnie, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, uchwała
została podjęta wynikiem głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i otrzymuje numer
XVI/176/2019. Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą
Nr XVI/176/2019 stanowią Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Punkt 17 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza
Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
2019 na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej przy ul. Żytniej
w miejscowości Przeworsk””.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta Przeworska
o przedstawienie uzasadnienia do ww. projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Przeworska powiedział, że w roku 2019 została zawarta umowa
na opracowanie dokumentacji projektowej budowy brakującego oświetlenia ulicznego w
ciągu pieszym przy ul. Żytniej. W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego
zmierzającego do wydania decyzji celu publicznego, uzgodnienia z zarządcą rzeki Mleczka tj.
Polskimi Wodami, miasto nie jest w stanie ukończyć prac projektowych w bieżącym roku.
Stwierdził, że w związku z powyższym w celu kontynuacji prac projektowych oraz
koniecznością zawarcia aneksu do umowy z firmą opracowującą dokumentację, zachodzi
konieczność podjęcia uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na rok 2020.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska powiedział,
że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska ww. projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu
uchwały.
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Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej 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 głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na
zadanie ,,Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej przy ul. Żytniej w miejscowości
Przeworsk”. Poprosił radnych o oddawanie głosów przy pomocy terminali do głosowania
oraz poprzez podniesienie ręki. Stwierdził następnie, że w głosowaniu wzięło udział 14
radnych, uchwała została podjęta wynikiem głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
i otrzymuje numer XVI/177/2019. Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad
Uchwałą Nr XVI/177/2019 stanowią Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Punkt 18 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji
dotyczącej zmiany przepisów prawa do rozpatrzenia według właściwości”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poinformował, że Przewodniczący
Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska odbyła po posiedzeniu w dniu
16.12.2019 r., którego przedmiotem była petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa, przekazał dwa projekty uchwał. Poprosił Przewodniczącego Komisji skarg,
wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska o przedstawienie stanowiska komisji.
Pan Benedykt Magoń Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Miasta Przeworska powiedział, że Komisja skarg wniosków i petycji po zapoznaniu się
z ww. petycją uznała za niewłaściwą do rozpatrzenia i zobowiązała Przewodniczącego Rady
Miasta Przeworska do przekazania petycji zawartej w punktach 2-9 według właściwości
Marszałkowi Sejmu RP, zaś w części punktu 1 do Rady Powiatu Przeworskiego.
Poinformowała, że komisja po rozpatrzeniu punktu 1 petycji uznała postulaty o zmianę prawa
miejscowego dotyczącego parkingów przy cmentarzach i kościołach do dalszego
rozpoznania. Zaproponował Radzie Miasta Przeworska przyjęcie dwóch uchwał
o przekazaniu petycji według właściwości do Marszałka Sejmu RP i Rady Powiatu
Przeworskiego. Oznajmił, że projekty uchwał zostały przyjęte przez członków komisji
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu uchwały.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska ww.
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu
uchwały.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Przeworska powiedział, że projekt ww. uchwały komisja zaopiniowała
pozytywnie, jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do zabierania głosu,
przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej
zmiany przepisów prawa do rozpatrzenia według właściwości. Poprosił radnych o oddawanie
głosów przy pomocy terminali do głosowania oraz poprzez podniesienie ręki. Stwierdził
następnie, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, uchwała została podjęta wynikiem
głosów: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i otrzymuje numer XVI/178/2019.
Ww. uchwała oraz imienny wykaz głosowania nad Uchwałą Nr XVI/178/2019 stanowią
Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Punkt 19 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do
rozpatrzenia według właściwości”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Przewodniczącego Komisji skarg,
wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska o przedstawienie uzasadnienia do projektu
uchwały.
Pan Benedykt Magoń Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Miasta Przeworska przypomniał, że w poprzednim punkcie porządku obrad omawiając
petycje przedstawił, że część postulatów komisja zaproponowała przekazać według
właściwości marszałkowi Sejmu Rop a część Radzie Powiatu Przeworskiego w związku
z tym w komisja wnosi o przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu uchwały.
Pan Wacław Krupa Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Przeworska powiedział, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska ww.
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił o przedstawienie opinii z prac
Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przeworska do omówionego projektu
uchwały.
Pan Krzysztof Wiśniowski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej
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 głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji do
rozpatrzenia według właściwości. Poprosił radnych o oddawanie głosów przy pomocy
terminali do głosowania oraz poprzez podniesienie ręki. Stwierdził następnie, że
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, uchwała została podjęta wynikiem głosów: za – 14,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 i otrzymuje numer XVI/179/2019. Ww. uchwała oraz
imienny wykaz głosowania nad Uchwałą Nr XVI/179/2019 stanowią Załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu.
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Punkt 20 porządku obrad: „Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach
radnych.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska powiedział, że w okresie międzysesyjnym
do Biura Obsługi Rady Miasta Przeworska nie wpłynęły żadne interpelacje, ani zapytania od
radnych.
Punkt 21 porządku obrad: „Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich
sesjach i posiedzeniach Komisji Rady”.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych oczekuje
odpowiedzi na wniosek lub zapytanie zgłoszone na poprzednich posiedzeniach komisji lub
sesji Rady Miasta Przeworska. Wobec braku chętnych do zabierania, przeszedł do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 22 porządku obrad: „Wolne wnioski i informacje.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał kto w tym punkcie porządku obrad
chciałby zabrać głos. Udzielił głosu radnemu Panu Adamowi Kaczmarowi.
Pan Adam Kaczmar zapytał czy miasto jest w stanie uporządkować sprawę
porzuconego, zaparkowanego przy ul. Rynek auta marki Audi bez numerów rejestracyjnych.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska poprosił Burmistrza Miasta o odniesienie
się do sprawy.
Pan Burmistrz odpowiedział, że miasto pracuje nad tym problemem, który nie jest
prosty. Poprosił radnego o rozmowę w tej sprawie po sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska zapytał, czy ktoś z radnych chciałby
zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Następnie zapytał zgromadzonych na sali, czy
ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Wobec braku chętnych do
zabierania głosu poinformował, że do Rady Miasta Przeworska wpłynęło wiele życzeń
świątecznych i Noworocznych od instytucji i stowarzyszeń. Podziękował za te życzenia
i przekazał je Radnym. Następnie w imieniu własny, Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta
Przeworska i pracowników Urzędu Miasta złożył życzenia radosnych świąt, spędzonych
w rodzinnym gronie, spełnienia marzeń i dużo zdrowia w 2020 roku. Wesołych Świąt.
Punkt 23 porządku obrad: „Zakończenie sesji.”
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska powiedział „Zamykam XVI sesję Rady
Miasta Przeworska. Dziękuję za udział w niej.”
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały: Bogumiła Ptaszyńska …………………..
Katarzyna Obłoza ………………………
Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Tomasz Majba
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