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Protokół Nr LIII/1/2017 

z LIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
Przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta Rzeszowa odbyło się uroczyste 

spotkanie opłatkowe, podczas którego Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Jan 

Wątroba złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne. 

 

 Po spotkaniu opłatkowym obecni udali się na uroczyste otwarcie żłobka 

„Calineczka” zlokalizowanego na Osiedlu Drabinianka. W związku z tym ogłoszono 

przerwę w obradach.  

 

Na ustawowy skład 26 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności  

25 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  

LIII sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta, 

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 (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad LIII sesji Rady Miasta 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

 

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

wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad: 

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 5a – projektu uchwały w sprawie upamiętnienia  

100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 24 głosami „za”. 

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
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Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej 

rozliczania.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 24 głosami „za”. 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 19a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 24 głosami „za”. 

 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 19a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 22 głosami „za”. 

 

5. Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu  

17 – projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa  

(ul. Jana Niemierskiego). Uzasadniając wniosek powiedział, że projekt uchwały 

powinien zostać skierowany do Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  

z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 

powyższego, zgłosił wniosek przeciwny. Powiedział: „Głównym powodem 

wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad była zmiana nazwy tej ulicy na tyle szybko, 

by nie została ona usankcjonowana przez praktykę. Pan Prezydent zobowiązał się na 

poprzedniej sesji, że przeprowadzi rozmowy z żołnierzami, którzy służyli w tamtej dywizji. 

Skontaktowałem się z Panem płk. Józefem Mroczką, prezesem Zarządu Wojewódzkiego 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Rzeszowie, który potwierdził, iż nie ma nic przeciwko, 

by przeprowadzić to w taki sposób. Rozumiem jednak, że Państwo mogą uważać, że należy 

skierować projekt uchwały do komisji”. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem dotyczącym zdjęcia projektu uchwały 

z porządku obrad: 

Wniosek nie został przyjęty. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 13 radnych 

głosowało przeciw.  
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Uzupełniony porządek obrad XLVI 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. 

 

3. Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem  

2017 roku. 

 

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu  

pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów”. 

 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Świlcza. 

 

5a. Uchwała w sprawie upamiętnienia 100 – lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

 

6. Oświadczenia i informacje. 

 

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 48/5/2017 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa (druk: LIII/4/2017). 

 

8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – dot. ul. Zielonej (druk: LIII/5/2017). 

 

9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (druk: LIII/6/2017). 

 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej (druk: LIII/1/2017). 

 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych. 

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych 

w Rzeszowie przy ul. Spacerowej.  
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13. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej Administracji 

Targowisk i Parkingów w Rzeszowie (druk: LIII/2/2017). 

 

14. Uchwała w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku  

23A przy ul. Ks. J. Jałowego w Rzeszowie (druk: LIII/3/2017). 

 

14a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu 

postępowania i sposobu jej rozliczania. 

 

15. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za 

poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów.  

 

16. Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów 

przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

 

17. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa (ul. Jana 

Niemierskiego). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

 

19. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Miasta Rzeszowa na 2018 rok. 

 

19a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

 

20. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

 

20a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

21. Interpelacje i zapytania. 

 

22. Wolne wnioski i sprawy różne. 
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Opinie Komisji do projektów uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 

 

 

Ad. 1.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu). 

 

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

Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 19 głosami „za”, przy 5 głosach 

wstrzymujących.  

 

Ad. 2.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

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

Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  

2017 r. została przyjęta 17 głosami „za”, przy 7 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 3.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 9 do protokołu).  

W ramach autopoprawki, poprosiła o zmianę zapisu na str. 3 projektu uchwały, 

odnoszącego się do kwoty o treści: „Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji 

deszczowej” – kwota 57 810.   
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 

Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem  

2017 roku została przyjęta jednogłośnie – 25 głosami „za”. 

 

Ad. 4.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Od przedszkolaka do 

pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów” 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do protokołu).  

 

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

Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Od 

przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy 

Miasto Rzeszów” została przyjęta jednogłośnie – 23 głosami „za”. 

 

Ad. 5.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 11 do protokołu).  

 

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

Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Świlcza została przyjęta jednogłośnie – 23 głosami „za”. 
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Ad. 5a. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie upamiętnienia 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

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

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – wyraził zadowolenie z związku z inicjatywą 

organizacji obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zapytał, czy 

w ciągu roku będzie możliwość zwiększania środków na organizację obchodów.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że jeżeli 

będzie taka potrzeba, środki będą mogły być zwiększane. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie upamiętnienia 100 – lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości została przyjęta jednogłośnie – 25 głosami „za”. 

 

Ad. 6.  

 

1. Rada Miasta przyjęła bez uwag Protokół Nr XLVIII/1/2017 z XLVIII sesji odbytej 

w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

 

2. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 

że w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się uroczystość z okazji  

664-lecia lokacji Rzeszowa, podczas której zostaną wręczone tytuły 

Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. 

 

3. Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „W dniu dzisiejszym wszyscy zarządcy 

spółdzielni mieszkaniowych otrzymali mailową informację, iż uchwała Rady Miasta 

związana z taryfą wody i kanalizacji stała się nieważna, w związku z wejściem w życie 

ustawy wyższego rzędu, proszę o informację w tej sprawie”. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: 

„Nowa ustawa Prawo wodne mówi, iż taryfy obowiązujące w dniu wejścia  

w życie nowej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni. Wprawdzie Rada Miasta 

uchwaliła nowe stawki od dnia 1 stycznia 2018 r., ale ustawa weszła w życie 11 grudnia 

br. W związku z tym, uchwała podjęta przez Radę Miasta nie wejdzie w życie, a przez 

okres 180 dni, czyli do 10 czerwca 2018 r. zachowają ważność te stawki, które 

obowiązywały w dniu 11 grudnia 2017 r.”. 

 

4. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 

że w dniu 19 grudnia 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o samorządzie 
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gminnym i w związku z tym, we wszystkich uchwałach, które zostaną podjęte 

w dniu dzisiejszym dokonuje się stosownej poprawki, poprzez dopisanie 

zwrotu „z późn. zm.” 

 

5. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – 

poinformował, że: 

a) W XV edycji Konkursu „Złota Kielnia Budowa Roku 2016” organizowanego 

przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział  

w Lublinie, inwestycje Gminy Miasto Rzeszów: „Modernizacja 

Osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Przybyszówka wraz  

z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dębickiej 170 w Rzeszowie”  

w kategorii Rozbudowa i przebudowa zajęła I miejsce. Również zadanie: 

„Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Rzeszowie – etap I” w kategorii 

Budownictwo drogowe zajęło I miejsce.  

b) Urząd Miasta przesłał do Urzędu Marszałkowskiego poprawione, zgodnie 

z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, porozumienie w sprawie 

budowy Centrum Lekkiej Atletyki. Do dnia dzisiejszego porozumienie nie 

zostało odesłane przez Urząd Marszałkowski.  

 

Ad. 7.  

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 48/5/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr LIII/4/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 48/5/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie – 24 głosami „za”. 

 

Ad. 8.  

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

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

nr LIII/5/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego została przyjęta jednogłośnie – 22 głosami „za”. 

 

Ad. 9.  

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

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

nr LIII/6/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego została przyjęta 19 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 10. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr LIII/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. Ciepłowniczej została przyjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym.  

 

Ad. 11. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych została przyjęta 20 głosami „za”, 

przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 12. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Proponowałbym, 

by kwestie dotyczące właścicieli, którzy mają zamiar inwestować w tym miejscu, rozwiązać  

w inny sposób, z większą korzyścią dla miasta. Tereny należące do kilku właścicieli znajdują się 

wewnątrz dużego kompleksu działek miejskich. Te działki miejskie miały być przeznaczone na 

tereny rekreacyjne. Pogodziłem się z tym, że tereny przy ul. Spacerowej, oraz przy punkcie 

widokowym, będą zabudowane inwestycyjnie, gdyż są to tereny prywatne. Jednak w przypadku 

działek, o których teraz rozmawiamy, są one otoczone dużym kompleksem działek miejskich  

i stanowią bardzo dobry areał do rozwoju terenów rekreacyjnych. Czy nie byłoby lepszym 

rozwiązaniem, by Miasto zamieniło się z właścicielami na te małe działki i wówczas mogłyby 

powstać tereny rekreacyjne, a inwestorzy mieliby możliwość inwestowania w innym miejscu. 

Jest dużo działek miejskich, na które można się zamienić”. 

 

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

ten pogląd i zgłaszam wniosek o skierowanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia 

przez komisję. Liczę również na to, że Miasto zastanowi się nad innym sposobem 

zagospodarowania terenu”. 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– odnosząc się do powyższego, powiedział: „Chcę zwrócić uwagę, że działki, przez które 

przebiega służebność, nie znajdują się ponad, a poniżej punktu widokowego. W stosunku do 

większości działek prowadzone są postępowania o zwrot nieruchomości, ponieważ działki te 

wykupywane były pod cmentarz. Działki te za kilkanaście miesięcy, najprawdopodobniej będą 

należały do osób prywatnych i wówczas nie będziemy mogli już mówić o kompleksie działek 

miejskich. Na dzień dzisiejszy trasy służebności przebiegają w sposób jak najmniej uciążliwy 

w stosunku do działek gminnych”.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Czy jeżeli  

w dniu dzisiejszym uchwalimy tę służebność, a za jakiś czas działki, które obecnie są własnością 

miasta zostaną zwrócone, to czy służebność pozostanie?” 
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– w odpowiedzi, wyjaśnił: „Jeżeli uchwała zostanie podjęta, służebność zostanie wpisana do 

księgi wieczystej. Jeżeli natomiast, działka zostanie odzyskana przez byłego właściciela, to  

w księdze wieczystej pozostanie obciążenie, które uniemożliwi w przyszłości blokowanie 

konkretnych inwestycji na konkretnych działkach, ponieważ większość działek będzie już 

skomunikowana. Na dzień dzisiejszy działki te nie mają dostępu do drogi publicznej, jako 

działki jednostkowe”. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Ta 

służebność kończy się na tyle wcześnie, że nie sięga do ostatniej z tych działek, której ma 

służyć”. 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– wyjaśnił, że „Jako Miasto możemy ustanowić służebność jedynie na działkach miejskich”. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział:  

„Na tym terenie jest wiele zamierzeń inwestycyjnych. Załatwienie sprawy w ten sposób, 

umożliwi dostęp do drogi publicznej i rozpoczęcie tych inwestycji”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – ponownie zabierając głos, powiedział: „Przychylam się do 

propozycji, aby projekt uchwały skierować do prac w komisji. Proszę zwrócić uwagę, że ta 

służebność nie jest skomunikowana z drogą publiczną, ale z działką zabudowaną domem 

prywatnym”. 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– odnosząc się do powyższej wypowiedzi, wyjaśnił: „Istnieje możliwość kontynuowania 

służebności przez dwie działki, przez działkę zabudowaną lub niezabudowaną. Pan radny zna 

również rozwiązania komunikacyjne, które są planowane na terenie objętym warunkami 

zabudowy i w przyszłości wzdłuż tej służebności ma przebiegać droga, która według warunków 

zabudowy, ma być drogą wewnętrzną na istniejącym osiedlu. W związku z tym, trasa 

służebności ma szansę, by w przyszłości być skomunikowana z ulicą Spacerową. Natomiast 

Rada może podejmować decyzje jedynie w stosunku do działek miejskich. Jeżeli zostanie 

uniemożliwione przejście przez działki gminne, to nie będzie możliwości skomunikowania 

drogą wszystkich działek znajdujących się powyżej”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wobec powyższych 

wyjaśnień, wycofał wniosek dotyczący skierowania projektu uchwały do komisji.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym nie 

skutkuje tym, że działki zostaną skomunikowane z drogą publiczną. Proszę o informację, 

dotyczącą terminów rozstrzygnięć w kwestii postępowań o zwrot nieruchomości”. 
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– wyjaśnił: „Rozstrzygnięcia zapadną prawdopodobnie w ciągu kilkunastu miesięcy. 

Postępowanie o zwrot nieruchomości prowadzi szereg starostów wyznaczonych przez 

Wojewodę, natomiast wszystkie decyzje starostów orzekają o zwrocie, ponieważ dotyczą one 

terenu wykupionego kiedyś pod cmentarz komunalny. Ponieważ cmentarz nie powstał, 

właścicielom przysługuje możliwość odzyskania terenu przed sprzedażą nieruchomości, ale 

również przed inwestowaniem ze strony gminy. Przepisy mówią, że powiadamia się byłego 

właściciela nie tylko w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości, ale również w przypadku 

użycia tej nieruchomości na inny cel, niż została nabyta”. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek dotyczący skierowania projektu uchwały 

do komisji.  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Postępowania o zwrot nieruchomości trwają od kilku do kilkunastu miesięcy, nie mniej jednak 

te służebności umożliwiają dostęp do drogi publicznej dla działek, które będą zabudowane. 

Opóźnienie podjęcia decyzji spowoduje, że trzeba będzie czekać kilka miesięcy na złożenie 

wniosku o pozwolenie na budowę. Natomiast ulica Spacerowa jest to droga wewnętrzna, która 

posiada dostęp do drogi publicznej i można w oparciu o to budować ten dostęp dla działek, które 

go nie mają. Jeżeli uchwała zostanie podjęta mieszkańcy mogą mieć dostęp do drogi publicznej 

i działki staną się wartościowe i możliwe do zabudowy”. 

 

Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa – poinformował, że projekt uchwały został dokładnie 

przeanalizowany podczas posiedzenia komisji. Dodał, że „ustanowienie służebności 

spowoduje skomunikowanie wszystkich potrzebnych działek. Należy dążyć do jak najszybszego 

ustalenia służebności, by uniknąć w przyszłości nieporozumień sąsiedzkich i umożliwić 

inwestowanie”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Przekonywała 

mnie koncepcja, aby te tereny przeznaczyć na użytek społeczeństwa poprzez utworzenie parku, 

mini – zoo. Wbrew pozorom, wielu takich terenów w mieście nie mamy. Oczywiście, że prawem 

właściciela jest, by decydował o swoim terenie, natomiast Miasto ma też możliwości np. poprzez 

rozmowy z właścicielami, by ten teren zachować dla miasta. Można przecież działki zamieniać 

i można podjąć takie wyzwanie. Popieram wniosek dotyczący skierowania projektu uchwały do 

komisji”. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poprosiła o informację dotyczącą zamiarów 

inwestycyjnych właścicieli nieruchomości.  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że 

według informacji przekazanych przez właścicieli, na tym terenie planowana jest 

zabudowa jednorodzinna. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o informację 

dotyczącą wymiarów działek.  

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– wyjaśnił: „Powierzchnia działek, przez które przebiega trasa służebności to kolejno  

54, 44 i 42 ary. Pierwsze trzy działki powyżej budynku, przez który przebiega służebność, mają 

powierzchnie 1,5 ha. Działki, dla których chcemy ustanowić służebność mają powierzchnię 

pomiędzy 19 a 29 arów”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie zgadzam się  

z twierdzeniem, że jeżeli właściciele zabudują te tereny, to miasto w jakiś sposób na tym straci. 

Miasto to jego mieszkańcy i należy się kierować ich podpowiedziami”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – odnosząc się do powyższej wypowiedzi, wyjaśnił: „Moja 

wypowiedź miała całkiem inny kontekst. Nie jestem przeciwko budowie, ale uważam, że te 

tereny mogłyby być przeznaczone dla użytku społecznego. Oczywiście, że miasto powinno się 

rozwijać i prowadzić inwestycje, ale jako samorząd możemy decydować o pewnych sprawach”. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – ponownie zabierając głos, powiedział: „Zgadzam się 

oczywiście z tym, że własność prywatna powinna być bezwzględnie chroniona, ale obowiązkiem 

władz Miasta jest to, żeby tak planować przestrzeń, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Brak 

planowania powoduje, iż dochodzi do tego typu sytuacji. Dlatego wielokrotnie apelowaliśmy  

o to, by uchwalać więcej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem dotyczącym skierowania projektu 

uchwały do komisji: 

 

Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,  

13 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Spacerowej została przyjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym i 10 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 13. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej Administracji 

Targowisk i Parkingów w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr LIII/2/2017 stanowi załącznik nr 19 do protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej Administracji 

Targowisk i Parkingów w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami 

„za”. 

 

Ad. 14. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku  

23A przy ul. Ks. J. Jałowego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku nr LIII/3/2017 stanowi załącznik nr 20 do protokołu).   

 

W uzasadnieniu wyjaśnił: „W budynku ma siedzibę firmą AKRO, której dwukrotnie już 

wynajmowano pomieszczenia. Pomieszczenia, te są przeznaczone do remontu. W przyszłości 

swoją siedzibę będzie tam miało Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Dlatego też, by 

pomieszczenia nie były bezużyteczne, zdecydowaliśmy o dalszym wynajmie lokalu. Umowa 

zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku  

23A przy ul. Ks. J. Jałowego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie – 23 głosami 

„za”. 

 

Ad. 14a. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, 

trybu postępowania i sposobu jej rozliczania (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom 

wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania została przyjęta 

jednogłośnie – 22 głosami „za”.  
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Ad. 15. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania 

przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za 

poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami „za”.  

 

Ad. 16. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za 

poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów 

przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”.  

 

Ad. 17. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa  

(dot. ul. Jana Niemierskiego), wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Będę głosował 

przeciwko podjęciu uchwały. Uważam, że byłemu Prezydentowi Janowi Niemierskiemu należy 

się zacniejsze miejsce dla upamiętnienia jego życia i działalności”. 
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Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa została 

przyjęta 14 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.  

 

 

Ustalono, że punkt 18 zostanie rozpatrzony w późniejszej części obrad sesji.  

 

Ad. 19.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Miasta Rzeszowa na 2018 rok (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2018 rok została przyjęta 

jednogłośnie – 19 głosami „za”.  

 

Ad. 19a.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została przyjęta 19 głosami 

„za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 18.  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań  
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z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 27 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań  

z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów została przyjęta 

jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

Ad. 20.  

 

Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Rada Miasta przychyliła się do propozycji, by członkami Komisji byli radni, którzy 

zasiadali w niej dotychczas.  

 

Proponowany skład Komisji: 

1) Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji, 

2) Radny Pan Sławomir Gołąb – Członek Komisji, 

3) Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – Członek Komisji, 

4) Radny Pan Grzegorz Koryl – Członek Komisji, 

5) Radny Pan Waldemar Kotula – Członek Komisji, 

6) Radny Pan Mirosław Kwaśniak – Członek Komisji.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego została przyjęta jednogłośnie – 24 głosami „za”. 

 

Ad. 20a.  

 

Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi; skarga dotyczy 

działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 20 głosami „za”, przy 

1 głosie wstrzymującym.  
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Ad. 21.  

 

Podczas LIII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pani Grażyna Szarama, Pan Jerzy 

Jęczmienionka, Pan Kamil Skwirut, Pan Waldemar Szumny, Pan Sławomir Gołąb, Pan 

Witold Walawender, Pan Robert Homicki,) zgłosili interpelacje, które stanowią 

kolejno załączniki nr od 30 do 43 do protokołu. 

 

Ad. 22. 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 

od 29 listopada do 18 grudnia 2017 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 44 do 

protokołu). 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – w imieniu mieszkańców Osiedla Staroniwa, 

podziękował Prezydentowi Miasta Rzeszowa za wykonanie w 2017 r. wielu ważnych 

dla osiedla inwestycji. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zaprosił obecnych na uroczystość nadania imienia Jana 

Robaka Rzeszowskiemu Domowi Kultury Filia Staromieście, która odbędzie się  

19 stycznia 2018 r. o godz. 17.00. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zaprosił obecnych na spotkanie opłatkowe, które 

odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. w parafii pw. Św. Michała Archanioła.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że  

z Prezydentem Miasta Rzeszowa spotkała się kompozytorka Katarzyna Gaertner, 

która napisała piosenkę o Rzeszowie.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa i Pan Andrzej Dec – 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – złożyli obecnym życzenia noworoczne.  

 

 

Na LIII sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LIII/1231/2017 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr LIII/1232/2017 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2017 r. 
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3. Uchwała Nr LIII/1233/2017 – w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem 2017 roku. 

 

4. Uchwała Nr LIII/1234/2017 – w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację 

projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów”. 

 

5. Uchwała Nr LIII/1235/2017 – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Świlcza. 

 

6. Uchwała Nr LIII/1236/2017 – w sprawie upamiętnienia 100 – lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

 

7. Uchwała Nr LIII/1237/2017 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 48/5/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

 

8. Uchwała Nr LIII/1238/2017 – w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

9. Uchwała Nr LIII/1239/2017 – w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

10. Uchwała Nr LIII/1240/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej. 

 

11. Uchwała Nr LIII/1241/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych. 

 

12. Uchwała Nr LIII/1242/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej. 

 

13. Uchwała Nr LIII/1243/2017 – w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej 

Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr LIII/1244/2017 – w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego  

w budynku 23A przy ul. Ks. J. Jałowego w Rzeszowie. 
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15. Uchwała Nr LIII/1245/2017 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto 

Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania. 

 

16. Uchwała Nr LIII/1246/2017 – w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za 

poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

 

17. Uchwała Nr LIII/1247/2017 – w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, 

punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

18. Uchwała Nr LIII/1248/2017 – w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta 

Rzeszowa. 

 

19. Uchwała Nr LIII/1249/2017 – w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2018 rok. 

 

20. Uchwała Nr LIII/1250/2017 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

21. Uchwała Nr LIII/1251/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych 

zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

 

22. Uchwała Nr LIII/1252/2017 – w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

23. Uchwała Nr LIII/1253/2017 – w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 45 do nr 67 do protokołu. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku                                

z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad dokonał zamknięcia LIII sesji Rady 

Miasta Rzeszowa. 
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Płyta CD, zawierająca nagrania audio z LIII sesji Rady Miasta Rzeszowa, stanowi 

załącznik nr 68 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 9.00 do godz. 12.50. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała:  

 

Marta Perlak                                                                      Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                                                                               Andrzej Dec 

       Dyrektor  

Biura Rady Miasta  

 

 

 Mirosław Kubiak 

 

 

 


