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Protokół Nr XLIX/1/2017 

z XLIX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 26 września 2017 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 
Na ustawowy stan 26 radnych w XLIX sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  

26 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  

XLIX sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców 

Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik  

nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych, a także przedstawicieli 

radia, prasy i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta.  

 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek 

obrad XLIX sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło jedenaście wniosków dotyczących zmiany 

proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 – 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Świadka 7A (kserokopia projektu 

uchwały, przedstawionej na druku: XLIX/5/2017, stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu). 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 – 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Wincentego Pola (kserokopia projektu uchwały, 

przedstawionej na druku: XLIX/10/2017, stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 17a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta 



Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania 

stosunku pracy. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 17b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 17c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 17d – projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

8) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 18a – projektu uchwały w sprawie porozumienia  

o utworzeniu Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

9) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie  23a – projektu uchwały w sprawie pozbawienia ulicy 

Rzecha w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

10) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie  23b – projektu uchwały w sprawie pozbawienia 

niektórych ulic w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

11) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie  23c – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 



Radna Pani Grażyna Szarama – poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci tragicznie 

zmarłego na Cyprze Pana Wiesława Myśliwca - Radnego Miasta Rzeszowa I kadencji. 

 

Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego. 

 

Uzupełniony porządek obrad XLIX sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.  

2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant”. 

4. Oświadczenia i informacje. 

5. Informacja dotycząca realizacji zadań wybranych w ramach Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2017 rok.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat działań podejmowanych przez Miasto  

w związku z sytuacją dotyczącą firmy Res-Drob. 

7. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat terminu uruchomienia targowiska przy  

ul. Dworaka i efektów rozmów z kupcami. 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Krogulskiego (druk: XLIX/1/2017). 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Zelwerowicza (druk: XLIX/2/2017). 

11.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

 w Rzeszowie przy ul. Pileckich (druk: XLIX/7/2017). 

13. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy                 

ulicach: Dalekiej, Osmeckiego, Langiewicza, Wierzbowej i Pileckich (druk: XLIX/3/2017). 

14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie 

ulic: Brydaka, Przy Torze, Iranka Osmeckiego, Kwiatkowskiego, Wschodniej (druk:  

XLIX/11/2017). 

15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w   

rejonie     ulic: Al. Niepodległości, Rumiankowej, Kwiatkowskiego, Zygmunta Starego 

(druk: XLIX/12/2017). 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych 

przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie (druk: XLIX/6/2017). 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie (druk: XLIX/13/2017). 



17a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie 

mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania 

na czas trwania stosunku pracy. 

17b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy. 

17c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

17d. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa. 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego służebności przesyłu. 

18a. Uchwała w sprawie porozumienia o utworzeniu Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych 

Źródeł Energii. 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na 

okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich zawarcia. 

20. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomników przyrody (druk: XLIX/4/2017). 

21. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne  

w sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+. 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania z zakresu pomocy 

społecznej  

(druk: XLIX/8/2017). 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie   Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy 

społecznej  

(druk: XLIX/9/2017). 

23a. Uchwała w sprawie pozbawienia ulicy Rzecha w Rzeszowie kategorii drogi publicznej 

powiatowej. 

23b. Uchwała w sprawie pozbawienia niektórych ulic w Rzeszowie kategorii drogi publicznej 

powiatowej. 

23c. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

24. Interpelacje i zapytania. 

25. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad. 1 



Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – poinformowała, że w wyniku licznych 

zmian zaproponowanych do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, ujętej w porządku obrad (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu) przygotowano tekst jednolity z 

autopoprawką uwzględniający wszystkie zaproponowane zmiany. Kolejno przedstawiła 

autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (autopoprawka oraz tekst jednolity 

projektu uchwały, uwzględniający autopoprawkę, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, 

stanowią kolejno załączniki nr 8 i 9 do protokołu). Powiedziała: „W autopoprawce kwota 

upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć 

zostaje zwiększona o 45 462 529 zł do wysokości 1 060 874 405 zł. Dokonano także zmian w 

załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz wprowadzono korekty w załączniku Nr 1, 

wynikające z dokonanych zmian przedsięwzięć i konieczności ich sfinansowania.” 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zaproponowała, aby w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Rzeszowa zarezerwować środki finansowe na budowę parkingu 

wielopoziomowego przy basenach ROSiR, wskazując jako źródło finansowania oszczędności 

ze środków wygospodarowanych przez MATiP ze strefy płatnego parkowania.  

Radny Pan Witold Walawender – zapytał, jak wygląda sytuacja budowy Podkarpackiego 

Centrum Lekkoatletycznego. Zaproponował, aby Miasto zostało głównym inwestorem tej 

inwestycji. Dodał: „Z wcześniejszych ustaleń Miasto, jako inwestor miało złożyć wniosek do 

Ministerstwa Sportu o realizację zadania: „Budowa Centrum Lekkoatletycznego”. Do dnia 

dzisiejszego wniosek nie został złożony. Niepokojące jest to, że jako inwestor zabezpieczyliśmy środki 

w WPF  

w kwocie 8 mln zł, a nie 16 mln zł. Jestem zaniepokojony, że Urząd Marszałkowski wstrzymuje 

inwestycję przeciągając podpisanie porozumienia.” 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „W Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Rzeszowa zapisano kwotę 8 mln zł na realizację ww. inwestycji. Aby zapisać 

kolejne środki, czyli dodatkowe 8 mln zł muszą być ku temu podstawy. Owszem w porozumieniu, 

które przekazaliśmy do Marszałka Województwa Podkarpackiego zobowiązaliśmy się być inwestorem, 

czyli Miasto rzeczywiście będzie występowało do Ministerstwa Sportu o dotację, jednakże wcześniej 

musi być podpisane porozumienie pomiędzy Miastem a Urzędem Marszałkowskim. Jeśli Marszałek 

podpisze porozumienie  wówczas 8 mln zł zostanie wpisane do budżetu miasta i WPF. Na tej 

podstawie Miasto będzie mogło wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Sportu o dotację.” 

 

Radny Pan Witold Walawender – zaapelował do Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwość, 

by ci zmobilizowali Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla do 

podpisania porozumienia w sprawie finansowania budowy Centrum. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Skoro Ratuszowi 

tak opornie idzie dogadanie się z Urzędem Marszałkowskim, to nie ma sensu dłużej czekać i lepiej do 

miejskiego budżetu dołożyć brakujące 8 mln zł i mieć święty spokój. Wówczas Centrum nie 

nazywałoby się „Podkarpackie”, a „Rzeszowskie”. Przerzucanie się pismami, spieranie się o to, kto 

powinien obiekt utrzymywać, kto daną kwotę powinien wpisać do WPF-u, to dywagacje niegodne 

poważnego miasta  



i poważnych partnerów.” Dodał, że oczywistym jest, że jeżeli Centrum miałoby być obiektem  

o nazwie i charakterze „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”, to budują go i utrzymują 

obie strony – Województwo Podkarpackie i Miasto. Jeśli natomiast Pan Marszałek nie chce 

się zgodzić na to, żeby partycypować w kosztach utrzymania obiektu, to należy zastanowić 

się nad tym, czy Miasto jest w stanie zrobić to samo. 

Radny Pan Marcin Fijołek – stwierdził, że zarzuty rzucone wobec Marszałka są zupełnie 

nieuzasadnione. Dodał, że może warto zastanowić się, czy problem z podpisaniem 

porozumienia nie wynika stąd, że Miasto zrezygnowało z dotychczasowych zapisów 

dotyczących kwestii utrzymania obiektu. 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – ad vocem: „Nie życzymy sobie, by Marszałek hamował 

inwestycje w mieście Rzeszowie.” 

Radny Pan Witold Walawender – ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka: 

„Nie rozumiem dlaczego Marszałek wstrzymuje podpisanie porozumienia, ponieważ jego podpisanie 

to podstawa do złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu.” 

 

Radny Pan Robert Homicki – ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka: 

„Zarówno Wojewoda, jak i Marszałek wstrzymują inwestycje dla Rzeszowa. Dobrze by było, żeby 

mieszkańcy Rzeszowa mieli tego świadomość.” Stwierdził, że należy przemyśleć propozycję 

Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Pana Andrzeja Deca, aby Miasto zrealizowało 

inwestycję bez pomocy Marszałka.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zaapelował, aby trzymać się harmonogramu sesji i odłożyć 

temat budowy Centrum na późniejszy termin. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Pamiętam, jak Klub 

Radnych PiS organizował konferencje prasowe i oskarżał Miasto o wstrzymywanie inwestycji, 

natomiast samorząd województwa nawet nie wpisał kwoty 8 mln zł do budżetu województwa. Miasto 

wywiązało się z tego, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli porozumienie, które wysłało Miasto do 

Marszałka jest nie do przyjęcia, to Marszałek powinien oficjalnie odpowiedzieć i podać powody jego 

niepodpisania. Takie wstrzymywanie inwestycji niczemu nie służy. Nie możemy tego tematu 

odkładać, bo za pół roku znikną pieniądze z ministerstwa i wtedy w żadnej mierze nie uda się nam 

zrealizować tej inwestycji. Chcielibyśmy ze strony Marszałka mieć jasność, co jest nie do przyjęcia w 

porozumieniu i wtedy ewentualnie zastanowić się nad propozycją, jaką złożył Przewodniczący Rady.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Między 

samorządem miasta i samorządem województwa była uzgadniana treść porozumienia. Na spotkaniach 

roboczych ustalono zapisy porozumienia, jednakże wersja, która wyszła z miasta nie uwzględniała 

tych ustaleń. Stąd odpowiedź samorządu województwa, żeby powrócić do tych ustaleń. Jeśli Miasto 

powróci do zapisów, które były ustalone, to myślę, że nie będzie żadnych przeszkód, aby Marszałek 

podpisał porozumienie.” 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Wersja 

porozumienia, która została przesłana od Marszałka została tylko lekko poprawiona i z powrotem 

odesłana. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi dotyczącej poprawek.”  



 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Trwają rozmowy z Panią 

Marią Kurowską – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Przesłaliśmy poprawioną 

propozycję do Pana Marszałka. Chcemy by rząd finansował inwestycję w 50%, zaś Miasto i Urząd 

Marszałkowski po 25%. Jeżeli chodzi o utrzymanie obiektu, to chcemy aby Miasto i województwo 

partycypowali  

w kosztach utrzymania.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Coraz więcej 

pojawia się w WPF pozycji, które zawierają modyfikację lub zmiany wynikające z tego, że ogłoszonego 

przetargu nie udało się rozstrzygnąć. W związku z tym, mam wrażenie, że zbyt optymistycznie 

podchodzimy do kalkulacji kwot, jakie są niezbędne do realizacji niektórych zadań i przewidujemy w 

naszych planach finansowych zbyt małe kwoty. To powoduje, że nikt się nie zgłasza do przetargu, 

bądź zgłaszający oferują kwoty znacząco wyższe, a efekt jest taki, że my po raz kolejny ogłaszamy te 

same przetargi  

z niewielką zmianą, co powoduje tyle, że jest dużo niepotrzebnej roboty urzędniczej i mitręgi, która do 

niczego nie prowadzi. Rozumiem, że staramy się uzyskać jak najniższe kwoty do zrealizowania 

naszych zamierzeń, ale być może należy sobie uświadomić, że rynek się zmienił. Z jednej strony 

dobrze, bo ludzie więcej zarabiają ale z drugiej źle, bo nas to więcej kosztuje. Chodzi o krótką refleksję, 

czy nie byłoby lepiej te kwoty planowane nieco podwyższyć, żeby przyspieszyć rozstrzyganie 

przetargów.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Rynek jest bardzo płynny 

w zakresie zarówno podaży inwestycji, jak i jej wykonania. Kiedy na wiosnę odbywają się przetargi 

wówczas firmy szukają roboty i ceny za wykonanie inwestycji są niższe. Przykładem jest np. 

przebudowa ulicy Sikorskiego, gdzie kwota zaproponowana przez Miasto za wykonanie inwestycji 

była o 3 mln zł wyższa, a kwota po przetargu znacznie niższa. Zazwyczaj pod koniec roku wykonawcy 

są przepełnieni robotami, dlatego też proponują bardzo wysokie ceny, często wielokrotnie wyższe niż 

zakłada kosztorys. Tak więc kwoty proponowane w WPF na inwestycje kształtują się w zależności od 

sytuacji. Jak jest mało roboty to rynek należy do inwestora, a jak dużo do wykonawcy.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – dodała: „Wiele inwestycji, na które Miasto jest przygotowane 

przesuwane są z wydatkowaniem na następny rok, co powoduje kumulację wydatków w roku 

następnym tj. ok. 600 mln zł w budżecie Miasta na 2018 r. Przesunięcia spowodowane są tym, że nie 

są podpisywane umowy o dotacje unijne. Tak nie powinno być.”  

 

Radny Pan Robert Homicki – stwierdził, że Miasto powinno zastanowić się nad 

modernizacją Ronda Pobitno i wziąć pod uwagę jego przebudowę na wielopoziomowe 

skrzyżowanie. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poprosił o zwiększenie w budżecie Miasta Rzeszowa na 

2017 r. środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego 

budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słocinie. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał, kiedy ostatecznie zakończone zostaną prace na ulicy  

3-go Maja? 



Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi zaproponował 

Radnemu wspólny spacer oraz zapewnił, że może nią spokojnie spacerować. 

Radny Pan Robert Kultys – poinformował, że docierają do niego sygnały mieszkańców, 

którzy mają bardzo krytyczne zdanie o sposobie wykonania tej ulicy.  

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że wykonanie ulicy budzi wiele zastrzeżeń. 

Jednocześnie wyraził obawę, że ulica może nie prezentować się najlepiej po okresie 

zimowym. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 

(wraz z autopoprawką) została przyjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym  

i 7 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 2 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. Następnie przedstawiła 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami, stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. została 

przyjęta 18 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 2a 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. Następnie przedstawiła 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami, stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. została 

przyjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 3 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Projektant”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 



Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” została przyjęta jednomyślnie 24 głosami „za”. 

 

Ad. 4 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa –  poinformował, że zatwierdza 

się bez uwag Protokół Nr XLVII/1/2017 z XLVII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej  

23 sierpnia 2017 r. 

 

Ad. 5 

Pani Urszula Kukulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa – 

poinformowała, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Wydział 

Inwestycji realizuje następujące zadania: 

 Przebudowa boisk sportowych (do piłki nożnej i piłki siatkowej) i bieżni przy 

Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11; termin realizacji zadania 24 października br.; 

 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana; 2 października otwarcie ofert; 

 Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla 

Staromieście; 2 października otwarcie ofert; 

 Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie; termin realizacji 

zadania 27 listopada br.; 

 Montaż krzesełek na trybunie przy boisku „Orlik” na os. Budziwój przy  

ul. Budziwojskiej; zadanie zostało zrealizowane; 

 Remont ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku 

ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach 

pieszych;  

zadanie zostało realizowane; 

 Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie ul. Kamińskiego; 

termin realizacji zadania koniec października br.; 

 Budowa siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Staroniwska; termin 

realizacji zadania 3 października br.; 

 Remont i modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 17 w Rzeszowie 

przy ulicy Witkacego 5; termin realizacji zadania 25 listopada br.; 

 Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz  

z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń; zadanie zostało zrealizowane. 

 

Pani Aleksandra Wąsowicz-Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie – 

poinformowała, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Zarząd 

Zieleni Miejskiej realizuje 9 zadań: 

 Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej;  

zadanie jest w trakcie realizacji; 

 Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny rekreacyjno-sportowe w rejonie 

rowu RP3 i ul. Bł. Karoliny; zadanie jest w trakcie realizacji; 

 Plac zabaw, urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia – 

zakończenie inwestycji; zadanie zostało zrealizowane; 

 Plac zabaw z elementami sportowo-rekreacyjnymi na osiedlu Przybyszówka na 

działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej; zadanie jest w trakcie realizacji; 



 Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy 

Rubinowej; zadanie zostało zrealizowane; 

 „Park rekreacji ruchowej seniorów” przy ul. Popiełuszki; zadanie jest w trakcie 

realizacji; 

 Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy  

ul. Jarowej; zadanie jest w trakcie realizacji; 

 Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego; zadanie jest  

w trakcie realizacji; 

 Edukacyjny owocowy sad miejski; zadanie zostało zrealizowane. 

 

Pan Adam Kuśnierz – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - poinformował, że 

w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Miejski Zarząd Dróg 

zrealizował 3 zadania: 

 Remont ul. Husarskiej;  

 Wykonanie nakładek na najbardziej uszkodzonych fragmentach ulic: Cytrynowej, 

Imbirowej i Waniliowej na Osiedlu Miłocin;  

 Oświetlenie ul. Sympatycznej. 

 

Pani Aneta Radaczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 

Rzeszowa -  poinformowała, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 

r. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki realizuje 6 zadań: 

 Wakacyjna przygoda z tenisem na obiekcie sportowym przy ul. Bł. Karoliny  

w Rzeszowie; zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym przez Rzeszowski 

Dom Kultury; 

 „Od Juniora do Seniora” Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno – kulturalno – 

sportowe; zadanie realizowane jest przez Estradę Rzeszów – do końca września 

odbywają się spotkania filmowe dla seniorów, w które włączyło się Kino Zorza oraz 

Multikino; 

 Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć 

sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli; zadanie zostało zrealizowane przez 

Akademię Piłkarską „Ziomki” Rzeszów; 

 Międzyosiedlowy festiwal „Odkrywamy talenty (artystyczne i sportowe)” – scena na 

Krakowskiej Południe; zadanie zrealizowano na scenie Osiedla Krakowska-Południe 

przez Rzeszowski Dom Kultury; 

 Aktywne i zdrowe „Nowe Miasto” Sportowe (cykl imprez sportowo – rekreacyjnych, 

integracja międzypokoleniowa); zadanie zlecono do realizacji SALOS Rzeszów; 

 Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta”; zadanie realizowane 

jest przez Chorągiew Podkarpacką ZHP i ZHP Hufiec Rzeszów. 

 

Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa - 

poinformował, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Wydział 

Edukacji realizuje 5 zadań: 

 „Aktywna szkoła” – rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz  

z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8; kwota 970 tys. zł, zadanie 

zrealizowane w 50%; 



 Modernizacja patio szkolnego „Kawiarenka Społeczna” I Liceum ogólnokształcącego 

im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie; kwota 150 tys. zł; przygotowywana jest 

dokumentacja projektowa; 

 Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11 przy  

ul. Mazurskiej 19; zadanie zostało zrealizowane; 

 Poezja i teatr w Liceum Konarskiego I Liceum Ogólnokształcącym  

im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie; kwota 29 tys. zł; zadanie zrealizowane w 50%; 

 Turniej piłkarski „Pobitno – Wilkowyja 2017”; kwota 50 tys. zł; zadanie realizowane 

jest przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. 

 

Pani Renata Żukowska – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa - 

poinformowała, że w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Wydział 

Zdrowia realizuje 1 zadanie: Pakiet Edukacyjno – Zdrowotny dla Emerytów i Rencistów 

zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 

1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie; kwota dofinansowania 80 tys. zł; 

program został zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Viktoria. W ramach 

zadania zorganizowano wykłady dla emerytów i rencistów z zakresu prawa, kultury oraz 

zdrowia. 

 

cd. Ad. 4 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła raport Fitch Ratings  

o sytuacji finansowej Rzeszowa (ww. raport stanowi załącznik nr 13 do protokołu). Dodała: 

„Rating to ocena wiarygodności kredytowej. Świadczy o sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju. 

Oceny agencji pomagają miastom m.in. przy zdobywaniu inwestorów czy zaciąganiu kredytów na 

preferencyjnych zasadach. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi 

Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+”, a krajowy rating 

długoterminowy na poziomie „AA(pol)”. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla mocne wyniki 

operacyjne Rzeszowa, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, co przekłada się na 

dobre wskaźniki obsługi zadłużenia. Ratingi miasta odzwierciedlają także umiarkowane zadłużenie 

Rzeszowa, pomimo spodziewanego jego wzrostu na skutek wysokich wydatków inwestycyjnych. 

Ratingi biorą również pod uwagę szybko rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa. W pierwszej połowie 

2017 r. nadwyżka operacyjna Rzeszowa wyniosła 74 mln zł, co wynikało m.in. z rosnących dochodów 

podatkowych w związku ze wzrostem gospodarczym. Dochody z podatków wzrosły o 6,8 proc.  

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dynamiczny wzrost gospodarki Rzeszowa  

w ostatnich latach, powyżej wzrostu gospodarczego w kraju, skutkuje wzrostem dochodów 

podatkowych Rzeszowa szybszym niż w innych porównywalnych miastach. Wysokie dodatnie saldo 

migracji oraz przyrost naturalny wraz z dużą liczbą studentów przyjeżdżających do miasta, dowodzą 

atrakcyjności Rzeszowa. PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego, w którym położony jest 

Rzeszów, dynamicznie rośnie. W 2014 r. (ostatnie dostępne dane) stanowił on 87,3 proc. średniej 

krajowej  

w porównaniu do 74 proc. w 2007 r. Fitch jest jednak zdania, że wskaźniki dla samego miasta są 

wyższe od średniej krajowej, ponieważ jest ono najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w 

podregionie.” 

 

Pan Konrad Fojołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaprosił wszystkich 

radnych na debatę nt.: „Decentralizacja czy też centralizacja w polityce oświatowej”, która 

odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 16.00 na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=Fitch
http://www.sport.pl/sport/0,65027.html
http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=wzrost+gospodarczy
http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=wzrost+gospodarczy
http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=PKB


 

Pani Jolanta Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 

Unijnych Rady Miasta Rzeszowa – poinformowała, że 2 października 2017 r. o godz. 13.30  

w Biurze Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się posiedzenie komisji. 

 

Ad. 6 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił informację 

nt. Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB (ww. informacja stanowi załącznik  

nr 14 do protokołu). 

 

Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Szczególny problem uciążliwości sąsiedztwa Zakładów 

Drobiarskich Res-Drob nasilił się po roku 2010. Samorząd Rady Osiedla 1000-lecia odbierając 

interwencje od mieszkańców budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładów 

drobiarskich, wezwał właścicieli do podjęcia działań zmierzających do hermetyzowania procesów 

związanych z dostawą, rozładunkiem i oczyszczeniem klatek po wyładunku drobiu, a nade wszystko 

uszczelnienie, hermetyzację odpadów poubojowych i ścieków, które wydzielają uciążliwy fetor i są osią 

problemu. Naciski mieszkańców i samorządu doprowadziły w końcu – w dniu 13 sierpnia 2013 r. – do 

spotkania przedstawicieli Zakładów Drobiarskich z Samorządem Osiedla 1000-lecia i mieszkańcami. 

Spotkanie było protokołowane. Pełnomocnik właścicieli Spółki Res-Drob Państwa Jurkiewiczów 

przedstawiła szereg działań podjętych do wykonania ze strony właścicieli zakładów, mających 

doprowadzić do wyeliminowania uciążliwości zapachowych i hałasowych. Poinformowała, że: w 

połowie czerwca 2013 r. uruchomiono system podczyszczania ścieków, który został wyposażony w 

nowoczesną instalację mechanicznego i chemicznego oczyszczania, a hala instalacji podczyszczania 

ścieków jest wyposażona w biofiltry; zamontowano maty antyodorowe; od lipca 2014 r. zostanie 

uruchomiony system mycia hal poprodukcyjnych; odpady z procesu technologicznego będą odbierane 

codziennie przez uprawnione podmioty. Hale będą na bieżąco myte i odkażane środkiem z 

neutralizatorem.  

Po przeprowadzonych kontrolach zakładów przez uprawnione podmioty, jak Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, 

MPWiK, Rada Osiedla 1000-lecia w dniu 18 lipca 2014 r. otrzymała pismo, że zobowiązania, o 

których wcześniej wspomniałem Spółka Res-Drob realizuje. Niestety uciążliwość związana z 

wydzielaniem się nieprzyjemnego zapachu nie zmniejszyła się, a wręcz przeciwnie, fala smrodu stała 

się bardziej intensywna. Brak reakcji na monity ze strony mieszkańców i samorządu osiedla przez 

właścicieli firmy spowodował wystąpienie Rady Osiedla 1000-lecia do mediów i kierowane pisemne 

wnioski przez samorząd do instytucji kontrolnych. Wiem, że takie kontrole się odbywały (były 

zalecenia i nałożone kary). W materiałach Rada Osiedla dysponuje całą korespondencją od 2013 r. do 

2017 r. Do roku 2016 Rada Osiedla nie miała możliwości oficjalnie spotkać się bezpośrednio z 

właścicielami spółki, zawsze na spotkania z samorządem i mieszkańcami przychodzili pełnomocnicy 

właścicieli. Informuję, że na spotkaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. pełnomocnik właścicieli firmy 

oświadczyła, że prezesi zakładów myślą o jego przeniesieniu poza granice Rzeszowa. Nadmieniam, że 

pisma przychodzące w sprawie Res-Drob i informacje pokontrolne były kserowane i publikowane na 

tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków znajdujących się najbliżej zakładów, tj.: 

Konopnickiej 6, 8, 10, 12 i 14. Na sali obrad, podczas sesji, już kilkakrotnie przedstawiałem problem 

uciążliwości sąsiedzkiej zakładów  

Res-Drob. Wszelkie obietnice składane przez pełnomocników właścicieli, Państwa Jurkiewiczów do 

dnia dzisiejszego nie przyniosły poprawy czystości powietrza. Właściciele zakładów karmili 

mieszkańców oraz samorząd jedynie czczymi obietnicami. Stąd niedowierzanie i pełna determinacja 



mieszkańców chcących normalnie żyć i użytkować swoje mieszkania i domy, bez fetoru unoszącego się 

w powietrzu. Oczekujemy nie na próżne obietnice ze strony właścicieli zakładów, lecz na faktyczne i 

realne działania, eliminujące uciążliwość funkcjonowania zakładów.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Byłem 

mieszkańcem tej okolicy od 1957 r. Mój dom rodzinny znajduje się na ulicy Reymonta i zakłady 

drobiarskie pamiętam od dzieciństwa. W tamtych czasach wpisały się one w otoczenie. Było to 

naturalne. Czasy się zmieniły i oczekiwania mieszkańców, którzy licznie zamieszkują te tereny, są 

znacznie wyższe niż kiedyś. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że ten zakład powinien z tego terenu 

zniknąć. Tego się nie da oczywiście zrobić prostą decyzją, ponieważ prawo obowiązuje i decyzja 

przeniesienia zakładów musi być jakoś udokumentowana, albo musimy działać tak, aby przekonać 

właścicieli, że konieczność wyprowadzenia zakładu z terenu Osiedla 1000-lecia jest nieodwracalna. 

Rozumiem, że wszystkie działania, jakie prezentował Pan Prezydent do tego zmierzają. Nieustające 

kontrole, wskazywanie na niedociągnięcia, pokazywanie, że tego rodzaju produkcja w centrum dużego 

miasta istnieć nie może. Wierzę, że kontunuowanie tego typu działań doprowadzi nas do efektu, o 

którym mówię. Nie ufam temu, co mówią przedstawiciele właścicieli, że oni chcą i w najbliższym 

czasie wyprowadzą z miasta produkcję, bo o takich zapewnieniach słyszałem już kilka lat temu. Mając 

to na uwadze trzeba wzmocnić wszystkie te operacje, o których była mowa, a być może wymyślić inne 

i zaangażować się w powstawanie ustawy antyodorowej. Taki projekt gdzieś już krąży w sejmie i może 

warto by było się tym bezpośrednio zainteresować i wziąć udział w jej tworzeniu, po to, żebyśmy 

znaleźli silniejsze podstawy prawne do podjęcia radykalnych  kroków. Myślę, że to jest nasz cel.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Pisma się piszą, a 

problem jak był tak jest. Skuteczność władz miasta w sprawie Res-Drobu pokazuje mandat w 

wysokości 300 zł, nałożony na właścicieli firmy. Otóż zakład funkcjonuje w oparciu o pozwolenie 

zintegrowane. Zostało ono wydane po raz pierwszy w 2010 r. decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

W 2015 r. została wydana decyzja o zmianę decyzji z 2010 r. udzielająca firmie Res-Drob pozwolenie 

zintegrowane na prowadzenie instalacji do uboju drobiu. Zagłębiając się w treść pozwolenia chciałbym 

przytoczyć kilka jego zapisów: „Przedmiotowa instalacja została sklasyfikowana zgodnie z pkt 6 ppkt 4 

załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości, jako instalację do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton 

tusz na dobę. Na podstawie paragrafu 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, instalacja zaliczana jest  do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie, znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie  

z art. 183 w związku z art. 192 i art. 388 ustawy Prawo o ochronie środowiska organem właściwym 

do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Rzeszowa. Na podstawie przedłożonych dokumentów 

ustalono, że przedmiotem wniosku jest dostosowanie zapisów pozwolenia zintegrowanego do zmian w 

zakresie funkcjonowania instalacji wynikającej ze zwiększenia mocy przerobowej oraz włączenia do 

przedmiotowego pozwolenia uruchomionej na terenie zakładu instalacji do podczyszczania ścieków. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo o ochronie środowiska zmiana sposobu 

funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie 

oddziaływania na środowisko stanowi istotną zmianę instalacji. Ponadto w art. 214 ust. 3 ww. ustawy 

doprecyzowano, że zmianę instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana jest skala 

działalności wynikającej z tych zmian. Samą w sobie klasyfikowałbym ją jako instalację w przepisach 

wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy. Od czasu wydania pozwolenia zintegrowanego masa 

surowcowa żywca drobiowego, kierowanego do uboju w zakładzie Res-Drob wzrosła z 250 do 500 



mg/dobę. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że przedmiotowa zmiana pozwolenia zintegrowanego 

jest związana z istotną zmianą instalacji. Przedłożony wniosek sprawdzono pod względem spełnienia 

wymogów formalnych i w zakresie jego kompletności. Następnie Miasto pisemnie wezwało 

wnioskodawców, spółkę Res-Drob do uzupełnienia dokumentów, wymaganych załączników oraz 

przedłożenia wyjaśnień, między innymi kopii wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych albo kopii takiej decyzji. Oprócz tego poproszono o raport początkowy o stanie 

zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Na pismo firma odpowiedziała, że wprowadzone w 

zakładzie zmiany nie wymagały budowy nowych obiektów kubaturowych, a zwiększona wydajność 

instalacji została uzyskana wskutek sukcesywnego wprowadzania usprawnień techniczno-

organizacyjnych,  

w związku z czym nie ma konieczności uzyskania decyzji środowiskowych. Gdy przeczytamy dalszą 

treść decyzji możemy dowiedzieć się między innymi, że od czasu wydania pozwolenia zintegrowanego 

w latach 2011 – 2014 realizowane były prace modernizacyjne instalacji, w wyniku których zwiększono 

wymiary liniowe istniejących stanowisk produkcyjnych oraz uruchomiono dodatkowe stanowiska. 

Ponadto część urządzeń, do wykonywania określonych operacji technologicznych zostało zastąpionych 

urządzeniami o większej wydajności. Jednocześnie wzrosła liczba pracowników przy rozbiorze drobiu 

oraz dokonujących kontroli jakości produkowanych wyrobów. Wprowadzone zmiany zostały 

uwzględnione w wydanej decyzji. Wzrost produkcji pociągnął za sobą zmiany między innymi:  

w zakresie ilości zużywanej wody, energii, wytwarzanych ścieków itp. Udało mi się dotrzeć do decyzji 

wydanej przez ministerstwo środowiska, w której czytamy o tym, że uzyskanie decyzji 

środowiskowych uwarunkowanych nie jest wymagane, jeżeli podmiot ubiega się o zezwolenie dla 

istniejącego przedsięwzięcia, z tym, że obowiązek uzyskania tej decyzji powstanie również w 

przypadku dokonywania zmian prowadzących m. in. do modyfikacji zakresu lub sposobu 

funkcjonowania realizowanego przedsięwzięcia. Zatem trudno sobie wyobrazić, że zwiększenie z 250 

do 500 mg/dobę przerobu nie jest istotną zmianą zakresu funkcjonowania zakładu.” Zapytał, 

dlaczego Miasto zgodziło się i wydało decyzję o zwiększeniu przerobu tusz drobiu o 100%? 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem – zauważył, 

że mandat w wysokości 300 zł, o którym wspomniał przedmówca wydał Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska. Dodał, że w kontrole zakładu drobiarskiego zaangażowane 

są głownie instytucje podległe Wojewodzie Podkarpackiemu i Marszałkowi. Poprosił  

o interwencję do władz województwa, aby instytucje kontrolujące im podległe działały 

skuteczniej. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaapelował, aby Rada skupiła 

się nad znalezieniem rozwiązania tej trudnej sytuacji, a nie szukała winnych. 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Jako prezydent czuję się 

odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w mieście, także i za tę sprawę. Należy szukać sposobu na 

załatwienie tego problemu. Jutro mam spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z dyrektorem WIOŚ, na 

którym wspólnie będziemy się zastanawiać jak ten problem rozwiązać.” 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zauważył, że na sesję przyszli mieszkańcy Osiedla 1000-lecia. 

Stwierdził, że życie w sąsiedztwie tego zakładu, który generuje fetor to gehenna i Miasto 

powinno rozpocząć kolejną turę rozmów z właścicielami zakładu. 



Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Problemem 

jest to, że często po kontrolach okazuje się, że te zakłady spełniają polskie normy. Gdyby była w Polsce 

ustawa antyodorowa sprawa byłaby oczywista, byłyby jasne przepisy i problem szybko zostałby 

rozwiązany. Sprawa tej ustawy jest w rękach parlamentu. Jedna noc i ta ustawa może zostać przyjęta  

i dzięki niej będzie można egzekwować od zakładów przestrzeganie norm.” Zaapelował do Klubu 

Radnych Prawa i Sprawiedliwość o pomoc i podjęcie działań w procesie legislacyjnym, 

zmierzających do  przyjęcia przez parlament, w jak najkrótszym czasie, ustawy 

antyodorowej. 

 

Radny Pan Robert Homicki – stwierdził, że zakład Res-Drob powinien zostać przeniesiony 

poza granice miasta.  

Radna Pani Grażyna Szarama – powiedziała, że problem ten powinien być rozwiązany 

natychmiastowo.  Dodała, że wielu mieszkańców skarży się na bóle głowy i nudności 

spowodowane dostawaniem się do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z obróbki 

drobiu. Ponadto stwierdziła, że mieszkańcy bloków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie 

zakładów nie mogą nawet rozszczelnić okien, ponieważ fetor wydobywający się z zakładu 

Res-Drob jest nie do zniesienia. 

Radny Pan Robert Kultys – zapytał, dlaczego Miasto dwa lata temu wydało zgodę firmie 

Res-Drob na  zwiększenie przerobu drobiu z 250 na 500 ton/dobę? 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zauważył, że podobne sytuacje 

występują nie tylko w Rzeszowie, ale i w całym kraju. I dopóki nie będzie ustawy 

antyodorowej, dopóty takie problemy będą miały miejsce. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – poprosił o zakończenie dyskusji. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – prostując wypowiedzi 

Radnych Klubu PiS, powiedział, że pozwolenie zintegrowane wydane firmie Res-Drob w 

2010 r. umożliwiało produkcję uboju drobiu 250 ton/dobę, zaś następny przedział to 500 

ton/dobę. A więc nie jest tak, że Miasto wydało pozwolenie na produkcję 500 ton/dobę. 

Ponadto pozwolenie zintegrowane wydane jest na czas nieokreślony, zgodnie z przepisami 

Unii Europejskiej. Poprosił o niewprowadzanie mieszkańców w błąd, mówiąc, że to Miasto 

coś wymyśliło. Dodał, że obecnie zakłady przerabiają 290 ton drobiu na dobę. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – stwierdził, że według mieszkańców od czasu wydania nowego 

pozwolenia na zwiększenie przerobu drobiu przez zakłady drobiarskie Res-Drob problem 

się nasilił. Dodał: „Jeśli Pan Prezydent twierdzi, że przerób nie wynosi tyle ile pozwala nowe 

zezwolenie zintegrowane, to strach pomyśleć, co będzie, gdy moce przerobowe zostaną zwiększone i 

zakład wykorzysta wszystkie normy, które zostały określone w nowym zezwoleniu.” Ponowił 

pytanie, dlaczego Miasto wydało zezwolenie na zwiększenie produkcji uboju drobiu o 

100%? 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że jeśli 

wnioskodawca spełnia wszelkie kryteria,  Miasto ma obowiązek wydać taką zgodę. Dodał, 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,143907.html


że Miasto nie stoi z boku i nie przygląda się sprawie. Cały czas kontroluje i naciska na 

właścicieli Res-Drobu, aby wyprowadzili zakład poza Miasto. 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zauważył, że problem dotyczy mieszkańców naszego 

miasta. Zapytał, czy przed wydaniem zgody na zwiększenie produkcji drobiu firmie Res-

Drob Miasto zażądało od niej decyzji środowiskowej? 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 

rodzaj działalności firmy nie zmienił się, zatem zgodnie z przepisami prawa przed 

wydaniem decyzji na zwiększenie produkcji uboju drobiu, Miasto nie miało obowiązku 

żądać od niej przedłożenia decyzji środowiskowej. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – stwierdził, że należy się zastanowić jak 

ten problem rozwiązać. Dodał, że w gminie powinno się działać pod kątem interesu 

mieszkańców, ponadpartyjnie.  

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapewnił, że 

przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość weźmie udział w spotkaniu władz 

miasta z mieszkańcami Osiedla 1000-lecia oraz dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie problemu. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  

”Powinniśmy zmierzać do tego, aby uregulować funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa i skłonić go do 

przeniesienia poza Rzeszów. Ponadto należałoby wystąpić do pozostałych organów, które mają w tej 

mierze możliwości tj.: SANEPID-u, Powiatowego Inspektora Budowalnego czy Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, o podjęcie czynności kontrolnych i wydanie stosownych poleceń po to, aby przedsiębiorca 

w konfrontacji z ilością ewentualnych zaleceń oraz koniecznością inwestycji, jakie musi podjąć, 

rozważył czy nie lepiej byłoby wybudować nowy obiekt, a nie inwestować w stary, w tak trudnym i 

kosztownym miejscu.” 

Pan Mieczysław Doskocz – Przewodniczący Rady Osiedla 1000-lecia – powiedział: 

„Mieszkańcy oczekują, aby właściciele zakładu podjęli działania zmierzające do wyremontowania 

oczyszczalni, znajdującej się na jej terenie. Ponadto, aby poczynili kroki do zminimalizowania hałasu 

podczas rozładunku drobiu w godzinach wczesnoporannych. Mamy nadzieję, że właściciele zakładu 

zaczną w końcu dostrzegać problem uciążliwości funkcjonowania zakładu dla życia i zdrowia 

mieszkańców osiedla znajdującego się w jego otoczeniu.” Reasumując, wyraził nadzieję, że 

wspólnymi siłami Władze Miasta wraz z Radą Osiedla 1000-lecia i mieszkańcami 

konsekwentnie doprowadzą do tego, że właściciele zakładu – panowie Jurkiewicz – przejmą 

się problemem mieszkańców i doprowadzą do poprawy komfortu ich życia. 

Ogłoszono 15-minutową przerwę. 

 

Ad. 7 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił informację 

nt. przeniesienia placu targowego z ul. Dołowej na ul. Gen. Dworaka (ww. informacja 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 

 



Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że na prośbę kupców 

ostateczny termin przeprowadzki kupców z ul. Dołowej został wyznaczony na koniec 

września br. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał: 

1. „Ile dostępnych jest pawilonów na targowisku przy ul. Dworaka? 

2. Ilu kupców zarejestrowanych jest w Rzeszowie, którzy prowadzą działalność w pawilonach 

na ul. Dołowej, Wyspiańskiego i Targowej? 

3. Ile miejsc parkingowych znajduje się na nowym targowisku i dla kogo są one przeznaczone? 

4. W jaki sposób mają prowadzić swoją działalność kupcy handlujący z samochodów? 

5. Gdzie klienci będą parkować swoje samochody?  

6. Czy Miasto projektując targowisko wzięło pod uwagę możliwość jego rozbudowy? 

7. Ilu kupców na chwilę obecną wyraziło chęć wynajmowania pawilonów? 

8. Jaki jest czynsz najmu pawilonu, a jakie są stawki dla kupców prowadzących działalność poza 

pawilonami, np. z samochodów?” 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Mamy nowy rynek, bardzo ładny w nowej lokalizacji, 

ale kupcy informują mnie, że mają uzasadnione obawy, co do jego funkcjonowania. Chodzi o to, że na 

nowym placu targowym jest zbyt mało miejsca, a jego funkcjonalność pomija tych kupców, którzy 

przyjeżdżają handlować tylko w niedzielę.  Dla nich na ulokowanie stanowiska został przeznaczony 

parking, który liczy 200 miejsc. Dlaczego? Bo część z nich często handluje prosto z busa, którym 

przyjeżdża na plac targowy. Jeśli kupcy zajmą parking, to gdzie ich klienci postawią samochody? 

Niektórzy kupcy nie chcą inwestować w stanowiska na nowym placu przy ul. Dworaka. Uważam,  

że handel na nowym targowisku może być podobny, jak na Dołowej – klienci pojawiają się głównie  

w niedziele, a w pozostałe dni tygodnia będzie świecił pustkami.” 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że jeżeli zajdzie potrzeba 

Miasto rozbuduje targowisko przy ul. Dworaka. Dodał: „Do końca września targowisko zostanie 

przeniesione. Ponadto zawsze można powiedzieć, że parkingów jest za mało. Ale ile było miejsc 

parkingowych przy Dołowej? Z całą pewnością na nowym targowisku jest ich więcej. Nie wydaję mi 

się, że 200 miejsc parkingowych to mało. W tym miejscu targowiska będzie odbywała się rotacja, 

ponieważ kupujący będą przyjeżdżać i odjeżdżać.” 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Decyzja  

o przeniesieniu targowiska z ul. Dołowej na ul. Dworaka jest dobra, bo gdy Miasto się rozwija „handel 

również trzeba cywilizować”. Handlowcy muszą się przyzwyczajać do nowej sytuacji i akceptować to, 

że wraz z rozwojem cywilizacji musi następować poprawa estetyki.” 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przyznał, że naturalną rzeczą 

przy tego typu przenosinach jest to, że części osób się to nie podoba, część ma obawy. Dodał, 

że trzeba dać targowisku trochę czasu, aby to wszystko się zgrało i zaczęło sprawnie 

funkcjonować. A sytuacja jest dobra i perspektywicznie optymistyczna. 

Radny Pan Robert Kultys – przyznał, że należało ucywilizować targowisko. Dodał: „Nie 

należy lekceważyć problemów, jeśli chodzi o powierzchnię nowego targowiska, ponieważ po analizach, 

które można wstępnie poczynić wygląda na to, że nie wszyscy handlujący na  ul. Dołowej będą mogli 

się zmieścić na nowym targowisku. Jeśli ograniczymy ilość osób handlujących, chociażby z 



samochodów, to zmniejszymy liczbę klientów, a tym samym komercyjny charakter targowiska. Wtedy 

Miasto będzie musiało pogodzić się z tym, że straci zarówno część sprzedających, jak i kupujących. I to 

może być jeden z problemów. Drugim zaś jest lokalizacja targowiska i dostęp komunikacyjny. Jeśli 

udałoby się wybudować Wisłokostradę, to ta lokalizacja byłaby trafiona. Liczyłem na to, że w miarę 

czasu, jak będzie realizowana inwestycja targowiska, równocześnie będzie przygotowana inwestycja 

Wisłokostrady. Okazuje się, że nie ma szans na tę inwestycję w najbliższych latach. To niestety 

uważam za duży błąd w tej sytuacji, bo to targowisko, zepchnięte tak daleko od uczęszczanych arterii 

komunikacyjnych, bez wybudowania nowego połączenia komunikacyjnego, może się nie sprawdzić. To 

nie jest głos przeciwko lokalizacji, tylko głos, że źle zrobiono, że równolegle przy budowie targowiska 

nie postarano się o to, by rozpocząć budowę Wisłokostrady.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że Miasto planuje budowę 

połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, jednakże czas realizacji musi być przesunięty  

w czasie. Wyjaśnił, że Miasto czyniło starania, aby pozyskać środki unijne na połączenie  

Al. Rejtana z ul. Lubelską przez ul. Maczka, jednakże nie uzyskało akceptacji w PARP, 

dlatego też inwestycja ta nie jest realizowana. Dodał: „Na terenie miasta realizowanych jest wiele 

inwestycji drogowych. Uważam, że o rozwoju miasta decyduje jego układ komunikacyjny. Następnym 

etapem rozwoju Rzeszowa będzie budowa wiaduktów, bezkolizyjnych skrzyżowań.”  

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Z wypowiedzi moich 

przedmówców wynika, że jedno targowisko, to ocalenie Rzeszowa. Nie ma miasta wojewódzkiego,  

w którym funkcjonowałoby tylko jedno centralne targowisko. W każdym mieście funkcjonuje po kilka 

targowisk, tak jak i w Rzeszowie. Miasto się rozwija i buduje wiele dróg wylotowych z Rzeszowa, 

gdzie właśnie wokół nich powinny być usytuowana kolejne targowiska.” 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem do Radnego 

Pana Roberta Kultysa, powiedział, że targowisko przy ul. Dworaka będzie miało znacznie 

więcej klientów niż na Dołowej. Dodał, że zakupów przy ul. Dołowej wielu klientów nie 

chce robić, gdy widzi, że stara szmata wisi, jako dach, a pod stopami ma kałuże i błoto. 

Nowa lokalizacja targowiska, to szansa na większą ilość klientów, ponieważ ludzie z 

przyjemnością,  

w cywilizowanych warunkach, odwiedzą nowe targowisko. 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – ad vocem do Radnego Pana Roberta Kultysa, 

powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 

Unijnych Rady Miasta Rzeszowa, na którym nie padło, jak twierdzi Radny stwierdzenie, że 

Miasto nie będzie realizowało budowy Wisłokostrady. Przeciwnie członkowie komisji 

otrzymali informację, że na początku I kwartału 2018 r. będzie gotowa dokumentacja ww. 

inwestycji.  

 

Radny Pan Robert Kultys – podtrzymał obawę, że jeżeli na targowisku zmniejszy się ilość 

sprzedających, to i będzie mniej kupujących. Stwierdził, że warunkiem dobrego 

funkcjonowania targowiska jest budowa Wisłokostrady. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – ponowił pytanie, czy na parkingu będzie odbywać się 

sprzedaż z samochodów? Stwierdził: „Wybudowane targowisko będzie spełniało swoje funkcje, 

jako rynek całotygodniowy. Problem natomiast pojawi się w niedzielę, gdzie na targowisko 



przyjeżdżają ludzie  

z okolicznych miejscowości. W ten dzień przez rynek przewija się około 1000 kupców. Mali kupcy  

z pewnością znajdą na targowisku miejsce. Problemy zaś będzie miało około 300-500 kupców, którzy 

przyjeżdżają na targ busami, a którzy są głównym źródłem taniego i dobrego produktu. Na rynku jest 

200 miejsc parkingowych i kupcy nie będą mieli nawet miejsca na postawienie swoich busów. Na 

rynku na Dołowej było zarówno miejsce na parking, jak i handel. Zatem nasuwa się pytanie, gdzie 

mają parkować samochody potencjalni kupujący?” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zauważył, że targowisko na ul. Dołowej było targowiskiem 

weekendowym, niedzielnym. Zapytał, jak Miasto widzi funkcję nowego targowiska pod 

kątem jego największej aktywności handlowej w kontekście tygodnia? 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 

„Targowisko na ul. Dworaka nie będzie targowiskiem weekendowym, ma działać 7 dni w tygodniu. 

Jeśli rynek będzie funkcjonował cały tydzień, to z pewnością mieszkańcy Rzeszowa nie będą 

przyjeżdżać na nie w niedzielę, tylko zrobią zakupy w dni powszednie. Myślę, że jeżeli nawet kupujący 

będą zmuszeni zaparkować swoje auta na parkingu około 500-600 m dalej, to nie spowoduje to ich 

rezygnacji  

z zakupów.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że odpowiedź na 

pytanie przedmówcy, co będzie z handlem niedzielnym jest prosta. Handel weekendowy 

odbywa się na giełdzie na Załężu. Być może giełda ta, jej cywilizacja będzie kolejnym 

krokiem, stosownie do zaangażowania i intensywności handlu. Jak powiedział Pan 

Prezydent,  

trudno inwestować w miejsce, które żyje tylko raz w tygodniu. To ma sens wtedy, jeżeli 

funkcjonuje przez cały tydzień, ponieważ koszty są niewspółmierne do efektów. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przypomniał, że wiele lat temu 

targowisko funkcjonowało na Rynku, później zostało przeniesione na ul. Rejtana, a następnie 

wybudowano obiekty handlowe przy ul. Targowej. Nowe targowisko przy ul. Dworaka to 

kolejny etap w rozwoju miasta. Stwierdził, że za kilka lat z pewnością zostaną wybudowane 

kolejne targowiska. Dodał, że należy myśleć perspektywicznie. 

 

Radna Pani Danuta Solarz – poprosiła o zabezpieczenie w budżecie miasta Rzeszowa 

środków finansowych na modernizację targowiska przy ul. Targowej. 

 

Radny Pan Janusz Micał – zasugerował, aby kolejne targowiska powstawały przy drogach 

wylotowych z Rzeszowa.  

 

Radny Pan Wisław Buż – zabierając głos w dyskusji, zauważył, że od dłuższego czasu na 

targowiskach nie odbywa się handel z samochodów. Dodał, że być może część podmiotów, 

które jeszcze w taki sposób dorabiają zniknie w określonym czasie i tak powinno być, czasy 

się zmieniły. Stwierdził, że nie należy zbyt wiele miejsc targowych budować na terenie 

miasta, a doskonalić te, które już funkcjonują. Następnie powrócił do tematu firmy Res-Drob  

i zaapelował, aby Prezydent Miasta i Rada Miasta Rzeszowa przyjęli apel, stanowisko do 



Ministerstwa Środowiska o przyspieszenie prac i jak najszybsze przyjęcie kodeksu 

przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił się do 

Radnych Klubu PiS i powiedział: „Nie może być tak, że klub, który wnioskuje o wpisanie danego 

punktu do porządku obrad sesji, wygłasza co ma do powiedzenia na początku, a następnie wychodzi z 

sali obrad. Nie ma kolegi Radnego Pana Roberta Kultysa i Radnego Pana Grzegorza Koryla, którzy tak 

bardzo się troszczyli o handlujących na targowiskach. Nie może być tak, że ktoś zgłasza punkt do 

porządku obrad sesji, po czym wychodzi i nie chce słuchać tych, którzy mają coś do powiedzenia z 

drugiej strony. Uważam, że to jest nie w porządku i powinno się wyciągać kary finansowe wobec 

radnych, którzy w ten sposób postępują. Będziemy się tego jasno i wyraźnie domagać. Wszyscy 

pozostali radni siedzą nad tematem sztucznie przez Radnych Klubu PiS wywołanym tylko po to, żeby 

znaleźć aplauz medialny  

i stąd nasza chęć dyskusji w tej sprawie. Skoro wywołujecie temat stwierdzając, że jest tak bardzo 

ważny,  

a później wychodzicie, to znaczy, że nie jest on tak bardzo ważny. To znaczy, że to jest tylko medialna 

„wydmuszka” po to, żeby się pokazać na początku punktu, a zupełnie Was nie interesuje co ma do 

powiedzenia druga strona. Uważam taką postawę za dalece naganną, brak szacunku dla wszystkich 

zebranych.” Dodał, że partia PiS walczy o wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę,  

a rzeszowscy Radni Klubu PiS walczą o to, aby handel w mieście odbywał się głównie  

w niedzielę. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – ad vocem, powiedział: „Trochę się nie dziwię, że niektórzy Radni 

opuścili salę obrad, ponieważ 10% tej dyskusji było poświęcone tematowi, a pozostała treść 

wypowiedzi dotyczyła spraw pobieżnych.”  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby 

punkty dotyczące przedstawienia jakichkolwiek informacji na sesji były umieszczane  

w porządku obrad na samym końcu. 

 

Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

Ad. 8 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Krogulskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na 

druku  XLIX/1/2017, stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 

Rzeszowie przy ul. Krogulskiego została przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 9 



Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Zelwerowicza. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na 

druku  XLIX/2/2017, stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 

Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza została przyjęta jednomyślnie 17 głosami „za”. 

 

Ad. 11 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Pileckich. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku  

XLIX/7/2017, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Pileckich została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”. 

 

Ad. 13 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicach: 

Dalekiej, Osmeckiego, Langiewicza, Wierzbowej i Pileckich i zgłosił autopoprawkę  

o wykreślenie w § 1 pkt 6. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, przedstawiony na 

druku  XLIX/3/2017, stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

  

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy 

ulicach: Dalekiej, Osmeckiego, Langiewicza, Wierzbowej (wraz z autopoprawką) została 

przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”. 

 

Ad. 14 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie 

ulic: Brydaka, Przy Torze, Iranka Osmeckiego, Kwiatkowskiego, Wschodniej. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku  XLIX/11/2017, stanowi załącznik nr 20 

do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 



Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w 

rejonie ulic: Brydaka, Przy Torze, Iranka Osmeckiego, Kwiatkowskiego, Wschodniej została 

przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”. 

 

Ad. 15 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Al. Niepodległości, Rumiankowej, Kwiatkowskiego, Zygmunta Starego. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku  XLIX/12/2017, stanowi załącznik  

nr 21 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w 

rejonie ulic: Al. Niepodległości, Rumiankowej, Kwiatkowskiego, Zygmunta Starego została 

przyjęta jednomyślnie 16 głosami „za”. 

 

Ad. 16 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy  

ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie i zgłosił autopoprawkę w § 1  polegającą na zmianie 

okresu dzierżawy nieruchomości z 20 lat na czas nieoznaczony. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i 

załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku  XLIX/6/2017, stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych 

przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) została przyjęta 

jednomyślnie 15 głosami „za”. 

 

Ad. 17 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony 

na druku  XLIX/13/2017, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy  

ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie 16 głosami „za”. 

 

Ad. 17a 



Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie 

mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do 

wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia  

w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych  

do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy została przyjęta jednomyślnie 16 

głosami „za”. 

 

Ad. 17b 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta jednomyślnie 18 głosami „za”. 

 

 

 

Ad. 17c 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  

15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 17d 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 

graficznym, stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 



Uchwała zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa została przyjęta 

jednomyślnie 16 głosami „za”. 

 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 

służebności przesyłu. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego służebności przesyłu została przyjęta jednomyślnie 17 głosami „za”. 

 

Ad. 18a 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie porozumienia o utworzeniu 

Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 

do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie porozumienia o utworzeniu Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych 

Źródeł Energii została przyjęta jednomyślnie 18 głosami „za”. 

 

 

Ad. 19 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres 

kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich zawarcia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na 

okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich zawarcia została przyjęta 

jednomyślnie 19 głosami „za”. 

 

Ad. 20 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomników przyrody.  Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  

XLIX/4/2017, stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 



 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomników przyrody została przyjęta jednomyślnie 20 głosami „za”. 

 

Ad. 21 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 Partnerstwa Strategiczne w 

sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 Partnerstwa Strategiczne  

w sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+ została przyjęta jednomyślnie  

17 głosami „za”. 

 

Ad. 22 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z 

uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XLIX/8/2017, stanowi załącznik nr 

33 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania z zakresu pomocy społecznej 

została przyjęta jednomyślnie 16 głosami „za”. 

  

Ad. 23 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej.  

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikiem, przedstawiony na druku XLIX/9/2017, stanowi załącznik  

nr 34 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej 

została przyjęta jednomyślnie 17 głosami „za”. 

 



Ad. 23a 

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Rzecha w Rzeszowie kategorii drogi 

publicznej powiatowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 35 

do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie pozbawienia ulicy Rzecha w Rzeszowie kategorii drogi publicznej 

powiatowej została przyjęta jednomyślnie 18 głosami „za”. 

 

Ad. 23b 

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie pozbawienia niektórych ulic w Rzeszowie kategorii drogi 

publicznej powiatowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik  

nr 36 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie pozbawienia niektórych ulic w Rzeszowie kategorii drogi 

publicznej powiatowej została przyjęta jednomyślnie 19 głosami „za”. 

 

Ad. 23c 

Radny Pan Wiesław Buż – w imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa 

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 37 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 24 

Podczas XLIX sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Waldemar Wywrocki (5), Pan 

Konrad Fijołek wraz z Panem Witoldem Walawendrem, Pan Janusz Micał, Pani Grażyna 

Szarama (4), Pan Robert Homicki, Pan Kamil Skwirut (2), Pan Jerzy Jęczmienionka,  

Pan Grzegorz Koryl) zgłosili interpelacje, które stanowią kolejno załączniki od nr 38 do  

53 do protokołu. 

 

Ad. 25 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres  

od 16 sierpnia 2017 r. do 14 września 2017 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 54 do 

protokołu).  



 

Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – poprosił Przewodniczącego Rady Miasta, aby ustalając 

harmonogram sesji Rady Miasta Rzeszowa na 2018 r.  uwzględnił okres ferii zimowych  

i wyznaczył termin sesji na 23 stycznia 2018 r. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przychylił się do prośby 

radnego. 

 

Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa – poinformował, że 29 września br. o godz. 

16.30 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina odbędzie się spotkanie Prezydenta Miasta 

Rzeszowa z mieszkańcami Osiedla Słocina. 

 

Na XLIX sesji odbytej w dniu 26 września 2017 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XLIX/1058/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr XLIX/1059/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r.  

 

3. Uchwała Nr XLIX/1060/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r. 

 

4. Uchwała Nr XLIX/1061/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 

 

5. Uchwała Nr XLIX/1062/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 

 

6. Uchwała Nr XLIX/1063/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza. 

 

7. Uchwała Nr XLIX/1064/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Pileckich. 

8. Uchwała Nr XLIX/1065/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ulicach: Dalekiej, Osmeckiego, Langiewicza, Wierzbowej. 

 

9. Uchwała Nr XLIX/1066/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic: Brydaka, Przy Torze, Iranka Osmeckiego, Kwiatkowskiego, 

Wschodniej. 

 



10. Uchwała Nr XLIX/1067/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic: Al. Niepodległości, Rumiankowej, Kwiatkowskiego, 

Zygmunta Starego. 

 

11. Uchwała Nr XLIX/1068/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie. 

 

12. Uchwała Nr XLIX/1069/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie. 

 

13. Uchwała Nr XLIX/1070/2017  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych 

przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.  

 

14. Uchwała Nr XLIX/1071/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

15. Uchwała Nr XLIX/1072/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  

 

16. Uchwała Nr XLIX/1073/2017  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa. 

 

17. Uchwała Nr XLIX/1074/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu. 

 

18. Uchwała Nr XLIX/1075/2017 w sprawie porozumienia o utworzeniu Rzeszowskiego 

Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. 

 

19. Uchwała Nr XLIX/1076/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu 

lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich 

zawarcia. 

 

20. Uchwała Nr XLIX/1077/2017 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody. 

 

21. Uchwała Nr XLIX/1078/2017 w sprawie realizacji projektów w ramach akcji  

2 Partnerstwa Strategiczne w sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+. 

 

22. Uchwała Nr XLIX/1079/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania  

z zakresu pomocy społecznej. 

 

23. Uchwała Nr XLIX/1080/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania  

z zakresu pomocy społecznej. 

 

24. Uchwała Nr XLIX/1081/2017  w sprawie pozbawienia ulicy Rzecha w Rzeszowie 

kategorii drogi publicznej powiatowej. 



 

25. Uchwała Nr XLIX/1082/2017 w sprawie pozbawienia niektórych ulic w Rzeszowie 

kategorii drogi publicznej powiatowej. 

 

26. Uchwała Nr XLIX/1083/2017  w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 55 do nr 80 do protokołu. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia XLIX sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z XLIX sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik  

nr 81 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1340. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Anita Topolska – Kopala 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

 
 


