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Protokół Nr LIV/1/2018 
z LIV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 23 stycznia 2018 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 
 

Na ustawowy stan 26 radnych w LIV sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  
24 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  
LIV sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, 
współpracowników Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 
współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, 
przybyłych gości i mieszkańców Miasta. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 
porządek obrad LIV sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło 11 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  
w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 9a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Rejtana  
w Rzeszowie. 

 
Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych i przy  
1 głosie wstrzymującym. 

 
3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 9b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy  
ul. Spacerowej.  
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 9c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
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zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  
ul. Krogulskiego.  
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 9d – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  
ul. Porąbki.  
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 9e – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  
ul. Słocińskiej.  
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 

7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o wycofanie z porządku obrad punktu 

12 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia na osiedlu 
Zawiszy nowej filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie przy 
ul. Ofiar Katynia 1 (kserokopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
 
8) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 13 – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 
9) Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa o zdjęcie  

z porządku obrad punktu 7 – projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków 
działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy systemu 
wypożyczalni publicznych rowerów opartego o rower miejski czwartej 
generacji. 
 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek przeciwny. Uzasadniając, powiedział: 
„Myślę, że propozycja, która została złożona przez Klub Radnych PiS jest godna 
rozważenia i wymaga co najmniej dyskusji na temat tej sytuacji, która jest związana  
z prowadzeniem, uruchomieniem i budową nowoczesnej wypożyczalni miejskich rowerów 
publicznych w Rzeszowie. Kwestia ta jest odkładana w czasie od wielu lat. Rzeszów jest na 
końcu stawki miast, które posiadają nowoczesne systemy roweru miejskiego. Chcielibyśmy 
dziś na ten temat porozmawiać. Najlepiej, gdyby Rada Miasta przyjęła tę uchwałę,  
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aby mieszkańcy jeszcze w tym roku mogli korzystać z nowoczesnego systemu roweru 
miejskiego.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że omawiany projekt uchwały był 
szczegółowo omawiany podczas posiedzenia Komisji, w którym uczestniczyła  
m. in. Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  
w Rzeszowie. Powiedział, że przedmiotowy projekt uchwały budzi wątpliwości 
natury prawnej. Istnieje potrzeba dokładniejszego przeanalizowania kwestii 
zasadności przeznaczania tak dużych środków w wysokości 3 mln zł, na tego typu 
przedsięwzięcie. Ponadto brak ustaleń odnośnie dalszych kierunków 
postępowania odnośnie późniejszego utrzymania systemu wypożyczalni 
publicznych rowerów. 
 
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa 
– odnosząc się do kwestii poprawności zapisów projektu uchwały pod względem 
prawnym, powiedziała: „Przywołany w projekcie uchwały przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym dotyczy kompetencji Rady Miasta do podejmowania 
uchwał określających kierunki działania Prezydenta Miasta. W związku z tym, uchwała 
powinna być wytyczną dla Prezydenta, co do rozważenia podejmowania określonych 
działań. Natomiast przedłożony projekt uchwały nie stanowi o kierunkach działania, ale 
wprost zawiera zalecenia dla Prezydenta do podejmowania konkretnych działań. 
Niewątpliwie taka treść projektu uchwały nie spełnia przesłanki przepisu podanego  
w podstawie prawnej. W mojej ocenie taka uchwała nie powinna zostać podjęta, bo ma wadę 
natury formalno – prawnej. Nie są to wytyczne, ale konkretne zalecenia Rady Miasta do 
podejmowania przez Prezydenta określonych działań.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zwrócił się z prośbą o wskazanie konkretnych 
zapisów w treści projektu uchwały, które nie odpowiadają podstawie prawnej. 
 
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa 
– wskazała, że ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 projektu uchwały są zaleceniami  
i wskazują konkretny sposób postępowania dla Prezydenta Miasta w przedmiocie 
budowy systemu wypożyczalni rowerów, a zatem nie są to wytyczne. Dodała, że 
tego rodzaju uchwały powinny zawierać następujące sformułowania: „Rada Miasta 
zaleca Prezydentowi Miasta rozważenie”, „widzi się potrzebę”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgodził się co do 
tego, że projekt uchwały został wadliwie skonstruowany. Ponadto powiedział, że 
przedmiot uchwały jest interesujący. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, zaproponował 
rozważenie możliwości wprowadzenia do porządku obrad kolejnej sesji Rady 
Miasta informacji Prezydenta Miasta na temat systemu wypożyczalni rowerów 
miejskich.  
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Radny Pan Marcin Fijołek – zaapelował, żeby nie odwlekać tego tematu w czasie, 
gdyż to nie sprzyja temu, żeby Miasto zbliżyło się do posiadania nowoczesnego 
systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Jego zdaniem problem powinien zostać 
omówiony na dzisiejszej sesji. Dodał, że wyjaśnienia udzielone podczas 
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa przez Panią 
Annę Kowalską – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, są 
niewystarczające. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – nie zgodził 
się z przedmówcą. Powiedział: „Nikt nie odwleka tego tematu w czasie, gdyż to nie był 
pomysł Klubu Radnych PiS. Prace nad systemem wypożyczalni publicznych rowerów 
miejskich trwają od dawna i analizowane są tu różne rozwiązania”. 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 7, tj. projektu uchwały 
w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa 
dotyczących budowy systemu wypożyczalni publicznych rowerów opartego  
o rower miejski czwartej generacji. 

 
Wniosek nie uzyskał akceptacji Radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało  
13 radnych, 9 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. 
 
10) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 3a – prezentacji pt. „Badania archeologiczne na ulicy 
3 Maja w Rzeszowie. Wstępne wyniki analiz”. 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
 
11) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 9f – projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy 

Łącznej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. 
 

 Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
 
 
Uzupełniony porządek obrad LIV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: LIV/5/2018). 
 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 
(druk: LIV/4/2018).  
 
2a. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 
2018 r.  
 

3. Oświadczenia i informacje.  
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3a. Badania archeologiczne na ulicy 3 Maja w Rzeszowie. Wstępne wyniki 
analiz.  
 

4. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dot. Wilkowyja Kamionka II). 

 
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 49/1/2018 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie ul. Olbrachta na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie. 

 
6. Uchwała w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany Nr 184/11/2009 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie 
Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie. 

 
7. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa 

dotyczących budowy systemu wypożyczalni publicznych rowerów opartego  
o rower miejski czwartej generacji.  

 
8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów  
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  

 
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Strażackiej (druk: LIV/2/2018).  
 

9a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej przy al. Rejtana w Rzeszowie.  
 
9b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej. 

  
9c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 
  
9d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ul. Porąbki. 

 
9e. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej.  

 
9f. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Łącznej w Rzeszowie do kategorii dróg 
gminnych. 
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10. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk: 
LIV/1/2018). 

 
11. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

dotyczącego wspierania edukacji młodzieży i współpracy międzynarodowej  
w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2018 (druk: 
LIV/3/2018).   

 
12. Wycofany.  

 
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (dot. „ul. 

Herbacianej”).  
 

13a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.  
 

14. Interpelacje i zapytania. 
 

15.  Wolne wnioski i sprawy różne.  
 
Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 
 
ad 1. 
Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, stanowi załącznik nr 7 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 12 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących.  
 
ad 2. 
Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu). Poprosiła o przyjęcie autopoprawki polegającej na dodaniu § 10, o treści: 
„Zmienia się nazwy zadań: Dział 600 Rozdział 60015, nazwa dotychczasowa: „Budowa zatoki 
autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Staromieście Ogrody”, 
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nazwa po zmianie: „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą 
do osiedla Staromieście Ogrody Hiszpańskie”.” Jednocześnie ulega zmianie numeracja 
kolejnych paragrafów. Ponadto poprosiła o przyjęcie w ramach autopoprawki zmiany 
polegającej na przeniesieniu zadania pn. „Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego 
Domu Kultury, filia Załęże” – zwiększenie o kwotę 9600 zł, z Działu 900, Rozdział 90001 
do Działu 921, Rozdział 92109. 
 
Radny Pan Witold Walawender – wyraził zadowolenie w związku z proponowanym 
zwiększeniem środków na kulturę w budżecie Miasta Rzeszowa. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – w imieniu mieszkańców, poprosił o rozważenie 
możliwości zabezpieczenia w budżecie Miasta Rzeszowa kwoty 140 tys. zł  
z przeznaczeniem na dokumentację projektową na budowę budynku na potrzeby OSP 
Słocina. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że wniosek, który 
zgłosił przedmówca nie jest sprawą nową i właściwie jest już zrealizowany. 
 
Radny Pan Waldemar Wywrocki – poprosił o rozważenie możliwości ujęcia  
w budżecie Miasta Rzeszowa środków z przeznaczeniem na dokumentację na 
rozbudowę ul. Staroniwskiej. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – wyraził zadowolenie w związku z proponowanym 
zwiększeniem środków na dotacje z zakresu sportu w budżecie Miasta Rzeszowa. 
Równocześnie zapytał, na jakim etapie są prace nad projektem domu kultury, który 
ma powstać na Osiedlu Dąbrowskiego. 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 

środki na opracowanie projektu Domu Kultury na Osiedlu Dąbrowskiego zostaną 
ujęte w projekcie uchwały, który zostanie przedłożony do uchwalenia na kolejnej sesji 
Rady Miasta. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 
została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych i przy 7 głosach 
wstrzymujących. 
 
ad 2a. 
Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu). Poinformowała, że w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Budowa 
żłobka na os. Drabinianka” wynikającymi z podpisanych umów, dokonano zwiększenia 
środków w wysokości 60 tys. zł w Dziale 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa 
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Narodowego” na zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy  
ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury”. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 
została przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i przy 4 głosach 
wstrzymujących. 
 
ad 3. 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 
że Rzeszów został zwycięzcą prestiżowego Ogólnopolskiego Rankingu Gmin  
i Powiatów 2017 w kategorii miasta na prawach powiatu, zdobywając honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2017. Dodał, że następnym, dużym miastem wojewódzkim 
był Kraków, który zdobył 15. miejsce. Powiedział: „Ranking pokazuje ten bardzo ważny 
element, o którym ostatnio dużo dyskutujemy, czyli o zrównoważonym rozwoju. W rankingu 
samorządy klasyfikowane były nie tylko w oparciu o działania inwestycyjne, które w Rzeszowie 
są o największym i najbardziej znaczącym charakterze, ale także pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, rozwój nowoczesnych e-usług, jakość obsługi mieszkańców i współdziałanie na 
arenie międzynarodowej. Myślę, że jest to znakomite podsumowanie 2017 roku i naszej debaty 
odnośnie wykonania budżetu.”  
Następnie poinformował, że Rzeszów w ostatnim czasie otrzymał trzy nagrody za 
ubiegłoroczne inwestycje oświetleniowe. Pierwszą nagrodę w kategorii „Oświetlenie 
dróg i terenów publicznych” Miasto otrzymało za rozbudowę ulicy 3 Maja, gdzie 
pozostawiono stare słupy oświetleniowe, dokonując tylko ich renowacji i zastępując 
istniejące oprawy metalohalogenowymi oprawami LEDowymi. Uzyskano przy tym 
bardzo dobry efekt oświetleniowy, zachowując przy tym historyczny wygląd 
urządzeń oświetleniowych. Dodał także, że zostały zauważone również inwestycje 
świąteczne związane z iluminacjami. Rzeszów zajął pierwsze miejsce w kategorii 
„Oświetlenie świąteczne miasta w sezonie 2016/2017” za unikalny charakter 
zastosowanego oświetlenia LEDowego, które ze względu na charakter i formę 
zastosowanych kurtyn świetlnych, jak też duży zasięg inwestycji nadały Miastu 
niepowtarzalny charakter w okresie świąteczno-noworocznym,. 
Dodatkowo Rzeszów zajął drugie miejsce w kategorii „Oświetlenie terenów 
rekreacyjnych, parków i małej architektury” za oświetlenie promenad nad Wisłokiem, 
od mostu Karpackiego w kierunku Lisiej Góry. Powiedział: „W aspekcie tego, że Rzeszów 
zaczyna być dostrzegany już nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale także europejskiej, chcę 
poinformować, że Pan Prezydent Tadeusz Ferenc otrzymał niedawno, jako jeden ze 100 
burmistrzów całego świata, zaproszenie od burmistrza Wiednia na światową konferencję 
„Przyszłość Miast”. Jest to największe na świecie tego typu spotkanie ludzi, którzy są 
zaangażowani w rozwój miast, jednocześnie dyskutują i kreują to, co w miastach powinno się 
pojawić w przyszłości. Jak już wspomniałem, do udziału w tej konferencji zostało zaproszonych 
jedynie 100 włodarzy najbardziej dynamicznych miast z całego świata. W konferencji będą 
uczestniczyć również planiści, naukowcy, menadżerowie, przedstawiciele środowisk 
startupowych, miejskich aktywistów. W wydarzeniu weźmie udział ok. 3000 liderów miejskiego 
rozwoju, a w jego ramach zaplanowano wiele wizyt również studyjnych. Jest to efekt tego, że 
Rzeszów w kategorii miast kompaktowych, jawi się jako jeden z ciekawszych, także na mapie 
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europejskiej. Z tego miejsca pragnę serdecznie pogratulować Panu Prezydentowi Miasta, bycia 
w gronie 100 najlepszych burmistrzów, którzy będą dyskutować o przyszłości miast. To będzie 
na pewno prestiżowe dla Miasta i mamy nadzieję na kolejne poszukiwania nowoczesnych 
rozwiązań.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wystąpienia przedmówcy, powiedział, że zaproszenie Prezydenta Miasta do udziału 
w konferencji to powód do szczególnej satysfakcji radnych i mieszkańców. Zdarzenie 
to wpisuje się w trend, który został opisany w książce pt. „Gdyby burmistrzowie rządzili 
światem” autorstwa Benjamina R. Barbera. Powiedział: „Myślę, że akurat w naszym kraju 
ma to szczególne znaczenie. Silna pozycja samorządu ma decydujący wpływ na to, jak wygląda 
kształt kraju i stanowi także barierę przed niezbyt szczęśliwymi pomysłami władzy centralnej”. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Aby samorządy były obroną przed populistycznymi hasłami takimi jak: „Polska w ruinie”, 
„Dobra zmiana”, to pytam: Co tu można jeszcze zmienić, skoro jesteśmy najlepszym miastem  
w Europie?” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji 
zauważył, że z pewnością nie wszyscy radni wyrażają aprobatę dla faktu zdobywania 
przez Rzeszów nagród i wyróżnień. Wyraził nadzieję, że na przestrzeni lat radni 
odczują satysfakcję z tego, że w tym właśnie czasie, kiedy sprawowali tą zaszczytną 
funkcję, Rzeszów tak intensywnie się rozwijał. Stwierdził: „Rzeszów obecnie posiada 
najlepszy samorząd w Polsce. Tak pokazują rankingi. Taka potęga jak Kraków jest dopiero na 
15. miejscu. Na tę chwilę istnieją pewne spory, ale wszystko z czasem minie, a w historii 
Rzeszów zapisze się jako miasto, które zdobywa wiele cennych nagród. Niedawno wróciliśmy z 
Berlina. Byliśmy również we Wiedniu i znów tam pojedziemy na bardzo ważne spotkania. 
Zapraszają nas na różne panele dyskusyjne do Warszawy i do innych miast w Polsce. Historia 
cały czas się toczy. Ludzie przychodzą i odchodzą, a naszym zadaniem jest bezwzględnie dbać 
o to, żeby nasi mieszkańcy mieli jak najlepsze warunki życiowe. Po to tu jesteśmy. W tej chwili 
oceniają nas bardzo wysoko, zarówno w Polsce, jak i na świecie, więc podtrzymujmy to. 
Nawiążę teraz do pięknej uroczystości, która miała miejsce parę dni temu, do 664 rocznicy 
powstania Rzeszowa. Ten okres to wieloletnia historia i ogromny rozwój, do którego przyczynili 
się nasi poprzednicy, a nasi następcy będą go kontynuować. Gratuluję całej Radzie Miasta, 
mieszkańcom Rzeszowa i dziennikarzom, którzy sławią Rzeszów, pozycji, którą obecnie zajmuje 
nasze Miasto.” 
 
Radny Pan Waldemar Wywrocki – w imieniu radnych oraz mieszkańców Rzeszowa, 
wyraził słowa podziękowania Pana Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa 
za dotychczasowy wkład w rozwój naszego Miasta.  
 
Radny Pan Bogusław Sak – przyłączył się do podziękowań i pogratulował zdobytych 
nagród. Dodał, że osobiście odczuwa satysfakcję z faktu zdobycia przez Miasto 
nagrody za iluminacje świąteczne. Równocześnie zwrócił się z prośbą o rozważenie 
możliwości wzbogacenia programu muzycznego fontanny multimedialnej. 
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Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, powiedział, że 
wszystkich radnych cieszy fakt, że Rzeszów się rozwija, zdobywa wysokie miejsca  
w rankingach i jest miastem coraz bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Dodał, iż 
jednocześnie nie należy zapominać o tym, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Podał 
przykłady inwestycji, na które oczekują mieszkańcy, tj. aquapark oraz lodowisko. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – wygłosił oświadczenie w imieniu Klubu Radnych PiS  
o treści: „Z niedowierzaniem i oburzeniem przyjęliśmy ostatnie doniesienie medialne  
o sposobie, w jaki Prezydent Miasta potraktował kilku pracowników ZTM i MPK,  
w szczególności kierowcę miejskiego autobusu. W naszej opinii zostali oni napiętnowani przez 
Prezydenta w mediach. Uważamy takie działanie za cyniczne i niesprawiedliwe. Drobny błąd 
popełniony przez kierowcę autobusu w żaden sposób nie dawał powodu nie tylko do zwolnienia 
go z pracy, ale przede wszystkim do publicznego poniżania. Takie bezduszne zachowanie 
Prezydenta, jako pracodawcy i zwierzchnika, wywołało głosy oburzenia i sprzeciwu także 
mieszkańców Rzeszowa. Współczesne normy kultury zarządzania pracownikami dalekie są od 
modelu rządzenia stosowanego przez Pana Prezydenta Ferenca. W naszej opinii budowanie 
atmosfery strachu i wszechwładzy, powoduje, że pracownicy miasta często funkcjonują w 
skrajnym stresie i atmosferze ciągłej niepewności, co nie tylko nie służy ich zdrowiu, ale 
ostatecznie także obniża efektywność ich pracy. Jako radni Miasta Rzeszowa chcemy w sposób 
jednoznaczny wyrazić swoją dezaprobatę wobec wszelkich przypadków naruszania przez 
Prezydenta Miasta godności pracowników wykonujących swoje obowiązki. Zapewniamy 
również wszystkich pracowników Urzędu Miasta i podległych jednostek organizacyjnych  
o naszej solidarności i szacunku za trud wkładany dla stolicy województwa.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższego 
oświadczenia, powiedział: „Czy popieracie to, że kierowca czterokrotnie opuszcza 
przystanek i ludzie, którzy stoją na przystanku, nie mogą do niego wsiąść? Chcecie takiego 
Rzeszowa? Chcecie żeby ludzie stali na przystanku i marzli? Działo się to w niedzielę, kiedy na 
rzeszowskim rynku odbywała się impreza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ci ludzie 
chcieli właśnie tam dojechać i nie mogli. Staramy się pozyskać ogromne środki na to, żeby MPK 
dobrze funkcjonowało. Kierowca otrzymuje narzędzie pracy za 2 mln zł, a jeździ inną trasą niż 
powinien. Jako Prezydent Miasta Rzeszowa jestem od tego, żeby pilnować dyscypliny, żeby 
pracownicy wywiązywali się ze swoich obowiązków.” 
Poprosił Panią Annę Kowalską – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego  
w Rzeszowie o przybliżenie zaistniałej sytuacji. 
 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 
potwierdziła, że kierowca czterokrotnie nie zatrzymał się na przystanku przy  
ul. Iwonickiej. Pomimo zamontowanych w autobusach autokomputerów i dodatkowo 
posiadanych przez kierowców papierowych map, kierowca nie znał dokładnej 
lokalizacji tego przystanku. Ostatecznie inny kierowca zmuszony był pojechać na ten 
przystanek i wskazać go temu kierowcy.  
 
Radny Pan Witold Walawender – wyraził krytykę odnośnie formy oświadczenia 
przedstawionego przez Pana Marcina Fijołka – Przewodniczącego Klubu Radnych 
PiS. Dodał, że tego typu spraw nie powinno się poruszać podczas sesji Rady Miasta. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, iż 
zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  
21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani 
mogą wykonywać prace na cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie 
wykonywania pracy, informacje o podmiotach, które są do tego zaangażowane 
właściwy organ gminy przekazuje dyrektorowi zakładu karnego. W tym samym 
terminie właściwy organ gminy, czyli prezydent, przedstawia radzie gminy 
szczegółową informację, o której mowa w tym rozporządzeniu. Wyjaśnił, że taką 
informację odnośnie tego, jakie podmioty w Rzeszowie będą mogły zatrudniać 
skazanych, otrzymał od Pana Andrzeja Gutkowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta 
Rzeszowa, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta (informacja stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu). Dodał także: „Nie mówię o tym dlatego, że  uważam, że jest 
to ważna informacja. Moim zdaniem, jest to pewne nieporozumienie, że Minister 
Sprawiedliwości wprowadza tego typu obowiązek.” 
 
ad 3a. 
Pan Dariusz Bobak – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – 
dokonał prezentacji pn. „Rzeszów nieznany. Badania archeologiczne na ulicy 3 Maja  
w Rzeszowie. Wstępne wyniki analiz” (prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podziękował za dokonanie 
prezentacji i za ogół pac wykonywanych w ramach badań archeologicznych. Dodał, 
że dotychczasowa współpraca z Fundacją Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 
przebiega bardzo pomyślnie, zwłaszcza w kwestii pogodzenia badań z pracami 
remontowymi. 
 
Radny Pan Kamil Skwirut – w związku z planowanym rozpoczęciem badań 
archeologicznych na ul. Kościuszki, zapytał czy pozwolą one określić granice 
przebiegu cmentarza zlokalizowanego wokół Kościoła Farnego. Zainteresowany był 
czy będzie możliwe zbadanie kierunku, w którym biegł trakt odkryty na ul. 3 Maja. 
 
Pan Dariusz Bobak – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – 
odpowiedział: „Jeśli chodzi o cmentarz, to wstępnie możemy powiedzieć, że chyba mamy 
pewną niespodziankę. Badania są dopiero w bardzo inicjalnej fazie, ale znaleźliśmy już zarys 
jamy, która prawdopodobnie jest jamą grobową i jest ona w biegu ul. Kościuszki. Wynikałoby 
z tego, że być może ulica powstała trochę później i mur kościelny ogradzający kościół również 
został wybudowany później niż sam kościół. Te rzeczy trzeba rozpoznać, jak również co się 
dzieje w biegu całej ul. Kościuszki, gdzie mamy zaplanowanych kilka wykopów. Poruszamy się 
jednak tylko w obrębie planowanej inwestycji przebudowy ul. Kościuszki. Stąd nasze prace będą 
skupione wyłącznie na tej ulicy. Badania wyprzedzają tę inwestycję, żeby nie kolidować  
z samymi pracami budowlanymi.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odnosząc się do analizy lat, z których pochodziły próbki 
drewna i wymoszczenia ulicy 3 Maja, zwrócił uwagę na to, że pierwsze datowanie 
przypada na 1690 r. Zauważył jednocześnie, że data ta zbiega się z okresem wielkich 
wojen polsko - tureckich, które miały miejsce w połowie XVII w. Zapytał, czy na 
podstawie tych badań można uznać, że początki tego traktu przypadają na okres po 
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tych wojnach, czy też można liczyć na to, że datowanie będzie jeszcze przed ich 
rozpoczęciem? 
 
Pan Dariusz Bobak – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – 
odpowiadając, powiedział: „Trudno to jednoznacznie określić. Te daty są bardzo dokładne, 
ponieważ są datami dendrochronologicznymi, czyli wykonywanymi na podstawie analizy 
układu słojów drewna, które przyrastają co rok. Stąd te daty są określane z dokładnością co do 
1 roku. Pierwsza najstarsza data związana z rokiem 1670 została określona na podstawie próbek 
położonych najniżej, czyli z faszyny gałęzi wyścielających podłoże pod drewnianymi belkami. 
Stąd wydaje się, że nic starszego nie znajdziemy. Choć w archeologii nic nie jest na 100%  
i pewnie zawsze można znaleźć coś nowego. Jednak na tę chwilę nie jestem w stanie 
odpowiedzieć, czy uda się coś takiego ustalić.” 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – podziękowała za ciekawą prezentację. Poprosiła  
o rozważenie możliwości umieszczenia przedmiotowej prezentacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa. Zapytała, kiedy może ukazać się taka 
publikacja. 
 
Pan Dariusz Bobak – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – 
odpowiedział, że publikacja ukaże się w tym roku, w związku z intensywnymi 
pracami, może nawet przed okresem wakacyjnym. Dodał także, że niektóre analizy są 
czasochłonne i są zlecane zewnętrznym laboratoriom. 
 
ad 4. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dot. Wilkowyja Kamionka II). Następnie przedstawiła uzasadnienie 
do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu). 
 
Dalszą część obrad prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Rzeszowa. 
 
Ze względu na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dot. Wilkowyja Kamionka II) została przyjęta jednogłośnie,  
15 głosami „za”. 
 
ad 5. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 49/1/2018 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie ul. Olbrachta na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie. Następnie 
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przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 
 
Dalszą część obrad prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 
Ze względu na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 49/1/2018 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie ul. Olbrachta na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie została 
przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 
ad 6. 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
wnioskodawcą projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany  
Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie jest 
Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa (kserokopia projektu 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Radny Pan Robert Kultys – wyjaśnił, że decyzją Rady Miasta Rzeszowa w dniu  
25 kwietnia 2017 r., projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie 
Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie, został skierowany do 
ponownego rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 
Rzeszowa. Dodał, że efektem pracy Komisji jest przedmiotowy projekt uchwały, co do 
którego Komisja była jednomyślna. Poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez 
Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Skutkiem 
decyzji Rady Miasta Rzeszowa o skierowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004  
w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie do Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, jest wynikająca z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, konieczność wyrażenia przez Radę Miasta w sposób 
sformalizowany swych oczekiwań. Oczekiwania powinny wskazać, jak Biuro Rozwoju Miasta 
Rzeszowa, naszym zdaniem, na skutek tamtej decyzji o odrzuceniu projektu zmiany, powinno 
dalej postępować. Takie też zalecenia są treścią niniejszej uchwały. Napisaliśmy ją w oparciu  
o Państwa opinie, wyrażane w dyskusji w kwietniu ubiegłego roku. Zapisy zawarte w projekcie 
uchwały nie są ostateczne. Są to jedynie wytyczne. Biuro Rozwoju Miasta w stosownym czasie 
przedstawi nam kolejny projekt zmiany tego planu. Wtedy zapadnie decyzja zgodna  
z oczekiwaniami radnych, i co najważniejsze mieszkańców miasta.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały 
nie ma uwzględnionej kwestii wieżowca, a dokładnie podwyższenia jego wysokości 
do 100 m, ponieważ nikt z radnych na etapie procedowania projektu uchwały  
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w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy  
al. Cieplińskiego w Rzeszowie, nie zgłaszał zastrzeżeń co do wysokości obiektu. 
Powiedział: „Uważam, że tak wysoki budynek wpłynie korzystnie na wizerunek miasta od 
strony Krakowa. Jeśli inwestorowi uda się to przedsięwzięcie, to będzie bardzo dobrze.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  
o przedstawienie uzasadnienia do zapisów wykluczających możliwość zabudowy  
w poziomie parteru pod nadwieszeniem w rejonie skrzyżowania dróg zbiorczych 
oznaczonych: na rysunku zmiany planu symbolem 1KDZ oraz na rysunku planu 
symbolem 2KDZ – obiektami uzupełniającymi. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Co do 
zasady, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polega na tym, że to Rada Miasta 
rozstrzyga o tym, jak przestrzeń miejska ma być zagospodarowana. Te rozstrzygnięcia muszą 
uwzględniać interes, zarówno właściciela terenu, jak i mieszkańców. W szczególności ustawa 
upoważnia nas do określania dopuszczalnych, nieprzekraczalnych linii zabudowy. I tak 
postąpiliśmy, gdy uchwalaliśmy ten plan kilkanaście lat temu. Po burzliwych i długotrwałych 
dyskusjach wypracowano niezły kompromis. W oparciu o tamte ustalenia inwestor wybudował 
obiekt, który jest jednym z ładniejszych w Rzeszowie. Obiekt się przyjął. Ten teren, o który 
dzisiaj toczy się spór, jest oczywiście własnością inwestora. Ale zgodnie z tamtymi ustaleniami 
ma charakter publiczny. Mieszkańcy, jeśli ja dobrze rozumiem ich potrzeby i oczekiwania, są 
zadowoleni, że przed takim ładnym obiektem jest trochę ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, 
którą mogą wykorzystywać na spotkania i spacery. Argumentacja inwestora, że to jest jego 
teren i że tak będzie lepiej, nie jest wystarczająca. Aczkolwiek jest zrozumiała, bo on ma tu swój 
interes. Zmierza w sumie do tego, żeby poszerzyć powierzchnię obiektu. Tu muszę być 
krytyczny, bo inwestor dąży do tego, żeby jeszcze więcej na tym terenie i obiekcie zarobić. 
Argumentacja tego rodzaju, że byłaby tam kawiarnia, jest moim zdaniem słaba. Kawiarnię 
można umieścić w dowolnym miejscu tego obiektu, ona zawsze będzie w dyspozycji właściciela 
i będzie w pewnych godzinach zamknięta. Natomiast ten teren jest publicznie dostępny i przed 
tego typu obiektami taka przestrzeń powinna być zawsze.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – ad vocem, nie zgodził się z przedmówcą odnośnie 
tego, że przestrzeń przed Galerią Rzeszów ma charakter publiczny. Poprosił  
o rozwinięcie tego wątku. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 
podobnie jak plac przed kościołem czy też rynek, to miejsce ma charakter publiczny, 
gdyż spotykają się tam mieszkańcy. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  
„W tym aspekcie mam zupełnie inny ogląd sytuacji, a dość często przyglądam się temu miejscu. 
O ile zgadzam się z argumentami, że to, iż jest to teren inwestora, to jeszcze o niczym nie 
świadczy, to nie do końca zgadzam się z tym, że to jest coś złego, że inwestor chce zarobić. Nie 
zgodzę się również, że uzyskany kompromis jest dobry, bo w moim przekonaniu jest on zły. 
Chodzi dokładnie o to, że pewne szanse tego miejsca nie zostały wykorzystane. To jednak temat 
na inną dyskusję. Nie otrzymałem jednak odpowiedzi na zadane pytanie. Z uzasadnienia 
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Komisji widać, że funkcja tego placu jako traktu publicznego nie została głębiej 
przeanalizowana. Tak naprawdę, w moim przekonaniu, ten plac nie pełni żadnych publicznych 
funkcji. Tam ludzie się nie spotykają. Nie ma miejsca, gdzie można byłoby usiąść. Nie ma 
punktu, w którym ludzie by się umawiali. Jedyne co się tam dzieje, to palenie papierosów, co 
wygląda fatalnie. Po drugie, stoi tam budka z lodami i auto, które nie wyglądają 
reprezentacyjnie, i tą przestrzeń szpecą, a funkcji publicznych nie pełnią. Zastanawiam się 
zatem, czy jednak w drodze kompromisu z tym, co proponuje inwestor, nie dałoby się 
zorganizować tam faktycznego miejsca spotkań mieszkańców. W mojej ocenie, zaproponowane 
rozwiązanie w miarę eleganckiej, z widokiem na miasto, przeszklonej kawiarni, która nie 
spowoduje tego, że ten budynek stanie się masywny i zakłóci jego bryłę, spowoduje, że to miejsce 
stanie się faktycznie miejscem spotkań mieszkańców, którzy mogliby się tam umawiać na kawę. 
Dzięki temu to miejsce ma szansę uzyskać ciekawszy charakter. Warto byłoby o tym aspekcie 
podyskutować i w efekcie zapisać to w uchwale.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Czytając projekt 
uchwały i wsłuchując się w to, co zostało już powiedziane, uważam, że Rada Miasta, kierując 
projekt uchwały do dalszego procedowania, nie oczekiwała od Komisji sporządzenia kolejnego 
projektu uchwały. Rada raczej oczekiwała omówienia tego tematu, przygotowania  
i przedłożenia wyników tych prac Prezydentowi, celem skonsultowania i przygotowania 
ewentualnej korekty do projektu uchwały. Pracujemy w przestrzeni publicznej, gdzie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ten obiekt wspaniale wpisuje 
się na tę chwilę w pejzaż miasta Rzeszowa i sądzę, że trzeba iść na rękę właścicielowi i chronić 
również jego interes, żeby ta oferta mogła być rzetelnie i racjonalnie rozbudowana. Jeśli mówicie 
Państwo, że dbacie o interes właściciela obiektu, to w zapisie uchwały proponujecie coś 
odwrotnego. Zabraniacie rozwoju i budowy kolejnego obszaru dla możliwości spędzania tam 
wolnego czasu z określonym projektem inwestycyjnym, czyli działacie wbrew interesowi 
właściciela. Sądzę, że nie powinniśmy tego robić. Tym bardziej, że rzeczywiście nie ma w tej 
przestrzeni miejsca na spotkania i jest to pieszy ciąg prowadzący do galerii. Uważam, że ta 
uchwała nie powinna zostać przyjęta. A jeśli zajdzie taka konieczność, to najpierw powinna być 
dopracowana przez odpowiednie służby w mieście. Na dzień dzisiejszy jest to wykluczenie 
inwestycyjne, nierealizujące interesu właściciela i mieszkańców.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odnosząc się do wypowiedzi Pana Konrada Fijołka – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, powiedział: „Plac publiczny w mieście 
to nie jest tylko plac, na którym musi się coś konkretnie dziać, że muszą na nim być ławeczki  
i parasole. To, co tam teraz się znajduje, nie wyklucza tego, że inwestor chce może tam wystawić 
np. stolików pod parasolkami. Inwestor w tej chili wykorzystuje ten plac w sposób komercyjny, 
np. poprzez ekspozycje samochodów. Dlatego nie ma mowy o tym, że my uniemożliwiamy 
wykorzystanie tego terenu w sposób komercyjny. Tu chodzi tylko o to, że ten plac był 
zaprojektowany nie przez radnych, a przez wybitnego urbanistę rzeszowskiego inż. Jacka 
Mermona, który zadbał o to, by ten obiekt miał pewną ekspozycję. Plac nie służy tylko do 
spotykania się, ale służy też jako przestrzeń urbanistyczna w mieście, do bycia przedpolem dla 
ważnego budynku. Możemy wskazać wiele miejsc w Rzeszowie, gdzie zadbano o pewną 
ekspozycję, np. kościół pijarów cofnięto od ulicy, po to żeby był lepiej wyeksponowany i przez 
setki lat on pięknie wygląda. Zgadzam się z Panem Przewodniczącym, że obiekt Pana 
Podkulskiego wpisał się już w przestrzeń miejską i on dobrze funkcjonuje z tym placem. Ten 
plac, ta ekspozycja, jest mu potrzebna. Rozumiem też inwestora, że chciałby wszystko wynająć, 
ale nie oszukujmy się, galeria ma setki tysięcy m² powierzchni, którą można wynająć, a więc 
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kwestia tego jednego placu dla miasta jest znacznie istotniejsza niż dla samego inwestora. 
Radny Pan Wiesław Buż podniósł kwestię, dlaczego nie chronimy interesów inwestora. Ale 
przecież tym projektem planu zgodziliśmy się praktycznie na wszystkie jego propozycje. 
Zgodziliśmy się na wysoki wieżowiec, na którym zarobi znacznie więcej niż na jednej kawiarni. 
Zgodziliśmy się również na windy, które też powinny służyć polepszeniu funkcjonowania tego 
obiektu. Co jedynie, w moim rozumieniu, radni chcieli zachować, to właśnie powierzchnia tego 
placu. Żądanie zachowania placu jako przedpola tego obiektu, to nie jest przecież dużo. Jeżeli 
zgodzilibyśmy się na zabudowanie tego placu, to proszę mi wskazać, gdzie jest tak naprawdę 
planowanie przestrzenne? Spełniając wszystkie zachcianki inwestora, Miasto wtedy kapituluje 
całkowicie.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Interes inwestora to 
jest również interes Miasta. Wieżowiec, który miałby powstać, to prawdopodobnie będzie 
biurowiec, w którym będą miejsca pracy. I o to chodzi w zabieganiu o inwestorów. Nie dla ich 
interesu, ale dla interesu Miasta. Pod takim kątem proszę patrzeć na ten temat. Z Galerii 
Rzeszów uzyskujemy ok 4,5 mln zł rocznie z samych podatków od nieruchomości. Dlatego 
pytam, czyj to jest interes? Oczywiście inwestorzy niech się bogacą, ale dzięki temu bogaci się 
również Miasto. Kiedy inwestorzy proponują nowe inwestycje, przyznam się, że gdy 
przychodzą do mnie jestem im przychylny. Idę im na ustępstwa, oczywiście pod warunkiem, że 
jest to wszystko zgodnie z prawem. A to po to, żeby inwestowali w Rzeszowie, a nie np.  
w Krakowie, czy Wrocławiu. Tak to proszę rozpatrywać, a nie pod kątem zazdrości, że ktoś 
zarobi. Jeśli zarobi, to zainwestuje w kolejne obiekty. Pamiętamy okres, w którym Radny Pan 
Robert Kultys wstrzymywał inwestycję Galerii Rzeszów. Dyskusje, które się wtedy toczyły, nie 
miały końca. Wtedy też osobiście planował budowę galerii aż pod Wiadukt Tarnobrzeski. 
Nawiasem mówiąc, kiedy budowana była galeria, okazało się, że została zaplanowana za blisko 
ulicy i zmuszeni byliśmy przebudowywać ulicę nawet w nocy. Odnośnie kawiarni, to według 
informacji, które do mnie dotarły, firma, która chce otworzyć tam punkt, jest najlepsza firmą 
na świecie. Kawiarnia będzie kolejnym elementem, który upiększy Miasto. Z całą pewnością 
będzie to lepszy widok niż samochód, który teraz stoi przed galerią. Jeszcze raz proszę, żeby 
popatrzeć na ten temat pod kątem nowych inwestycji, które wzbogacają Miasto.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, wyraził opinię, że zarówno 
głosy za dopuszczeniem możliwości zabudowy placu, jak i te przeciw, są zasadne. 
Powiedział: „Z jednej strony troszcząc się o zagospodarowanie przestrzenne tego terenu 
można byłoby zaproponować inwestorowi np. zbudowanie fontanny, która by go upiększyła.  
Z drugiej zaś strony, patrząc z punktu widzenia zwykłego użytkownika galerii, uważam, że  
w tym miejscu faktycznie brakuje kawiarni, gdzie można byłoby usiąść i popatrzeć na panoramę 
miasta. Obawiam się jednak, że za jakiś czas może faktycznie będzie tam prosperować 
kawiarnia, a potem powstanie sklep, co byłoby w moim odczuciu niepożądane.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem: „Jeśli jesteście 
Państwo bywalcami galerii, to zapewne Państwo wiedzą, że restauracja i kawiarnia 
„Oranżeria” znajduje się dwa poziomy wyżej. Rozciąga się z niej piękny widok na 
skrzyżowanie i Rzeszów. Jest to znacznie lepsze miejsce niż to, o którym teraz rozmawiamy.” 
 
Radna Pani Danuta Solarz – wyraziła opinię, że obiekt, o którym mowa wygląda 
bardzo dobrze, a ze względu na to, że jest on duży, wolna przestrzeń przed nim jest 
niezbędna. Dodała, że zabudowanie placu zaburzy komunikację pieszych, która się 



17 
 

odbywa w tym miejscu, zwłaszcza, że jest to jedno z najczęściej uczęszczanych miejsc 
w mieście.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do wypowiedzi 
przedmówczyni, potwierdził, że teren przed Galerią Rzeszów jest faktycznie bardzo 
uczęszczany przez pieszych. Nie ma to jednak wpływu na planowaną inwestycję , bo 
piesi poruszają się chodnikami. Z uznaniem stwierdził także, że w miastach zmienia 
się struktura w zakresie pieszych i pojazdów. A mianowicie, że pieszych jest coraz 
mniej, ponieważ poruszają się środkami komunikacji miejskiej i własnymi 
samochodami. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Roberta Homickiego, 
przyznał, że działalność kawiarni byłaby zależna od liczby klientów. Jednak  
w przypadku tak dobrej lokalizacji, którą jest Galeria Rzeszów, nie ma obaw, że 
kawiarnię zastąpi jakiś sklep.   
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – przypomniał, że rolą Rady Miasta jest m. in. 
planowanie przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny dla mieszkańców. Dodał, że nie 
zawsze interes inwestora jest zbieżny z interesem Miasta. Wyraził opinię, iż Rada 
Miasta nie powinna zgadzać się na zabudowę przestrzeni przed głównym wejściem 
do galerii, ponieważ to nie służyłoby mieszkańcom. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 
ponownie głos w dyskusji, powiedział: „Wbrew pozorom, wcale tak dużej różnicy zdań 
między nami nie ma. Zmierzam do tego, że wszyscy troszczymy się o ten element przestrzeni  
i estetyki tego miejsca. Różnimy się tylko tym, że np. Radny Pan Robert Kultys uważa, że budka  
z lodami, która stoi w tym miejscu jest do przyjęcia. Spróbujmy poszukać jednak rozwiązania, 
aby tą przestrzeń zagospodarować mądrzej w kierunku zamierzeń inwestora. O ile dobrze 
patrzę na zdjęcie z „Nowin”, prezentujące wstępną wizualizację tego miejsca, to są tam 
przewidziane dwie przeszklone kondygnacje. Chociaż wcale tak to nie musi ostatecznie 
wyglądać. Jednak polem kompromisu mogłoby być to, że sam parter nie byłby przeszklony,  
a kawiarnia ładnie by się komponowała na pierwszym piętrze z widokiem na miasto.  Zmierzam 
do tego, żebyśmy dzisiaj sztywnym zapisem w uchwale nie wyeliminowali pola poszukiwania 
kompromisu, które jest do odnalezienia. Moglibyśmy w uchwale zawrzeć zapis odnośnie tego, 
żeby to miejsce zachowało charakter społeczny. Zresztą zdaje się, że firma, która tam zamierza 
otworzyć działalność, również chętnie angażuje się w różnego rodzaju społeczne eventy i akcje, 
więc mogłoby to być coś ciekawego. Dlatego nie wylewajmy dziś tego przysłowiowego dziecka 
z kąpielą. Zastanówmy się, czy nie uda nam się, przy wbrew pozorom niewielkiej różnicy zdań, 
znaleźć jakiegoś wspólnego rozwiązania i kompromisu.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, powiedział: 
„Wbrew pozorom, różnica zdań jest zasadnicza co do tego, czy zabudować podcienia, czy też 
nie. Zabudowa to jest zabudowa, a plac publiczny to jest plac publiczny. Tu możemy być jedynie 
za tym, by ten plac publiczny został lub za tym, by ten plac skomercjalizować i zrobić coś na 
wynajem. Żaden inwestor przy komercjalizacji nie ustali na sztywno, że tam będzie kawiarnia 
danej firmy. To zawsze będzie podyktowane rachunkiem ekonomicznym. Ten kto zapłaci lepiej, 
ten wynajmie daną powierzchnię i ten będzie ją miał. Teraz możemy mówić o tej konkretnej 
kawiarni, a jutro może być mowa o innej. Niedawno istniał McDonald na ul. Grunwaldzkiej, 
a teraz nie istnieje. Padły tu zdania, że od tej jednej kawiarni zależy rozwój Rzeszowa. 
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Przytoczę tu Państwu jedną rzecz. Parę miesięcy temu spotkałem tutaj w mieście Pana 
Ryszarda Podkulskiego, który zapytał, dlaczego nie chcemy tego planu uchwalić? Przy czym 
przekonywał, żeby koniecznie ten wieżowiec uchwalić. Odpowiedziałem, że nie ma problemu, 
bo nikt nie był przeciwny, żeby ten wieżowiec uchwalić. W naszej rozmowie padła też kwestia 
kawiarni. Pan Podkulski przyznał, że jemu bardziej zależy na wieżowcu niż na kawiarni. 
Weźmy pod uwagę to, jaką powierzchnię ma kawiarnia, a jaką wieżowiec. Pan Prezydent sam 
mówił, że jeśli będzie duży biznes inwestora, to będzie też duży biznes Miasta. Ten wieżowiec 
będzie naprawdę świadczył o rozwoju Miasta. Natomiast kawiarnia, to jest naprawdę mały 
gadżet przy tym wielkim obiekcie, który ma setki tysięcy m². Zwróćcie Państwo uwagę na 
komentarze mieszkańców z ostatniego tygodnia, poczytajcie je. Jeśli byśmy zgodzili się na 
zabudowę tych podcieni, to będzie to niezrozumiałe dla mieszkańców. Ten obiekt wpisał się już 
z tak dobrą architekturą w świadomość mieszkańców. Mieszkańcy go przyjęli  
i zaakceptowali. Mieszkańcy uważają, że ten plac jest takim oddechem dla tego obiektu. Dziś 
zabudowa tych podcieni będzie odczytana przez mieszkańców jako kapitulacja przed 
inwestorem. Niestety tak to będzie wyglądało. Uważam, że w tym wypadku powinniśmy 
zachować minimum tej przestrzeni, którą samorząd wywalczył przy tej inwestycji. Interes 
zarówno inwestora, jak i Miasta będzie się naprawdę dobrze rozwijał, biorąc pod uwagę, że 
powstanie olbrzymi wieżowiec.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że  
w związku z tym, że ten temat z całą pewnością jeszcze powróci w dyskusjach, 
udostępni radnym opracowania wybitnych architektów światowych o roli placów  
w przestrzeni publicznej. Zaznaczył równocześnie, że ta rola jest ogromna. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Decyzja budować, 
czy nie budować, jest tak naprawdę na drugim planie. Zastanawiam się, gdzie Radny Pan 
Robert Kultys omawia sprawy z inwestorami? Powinien je omawiać podczas posiedzenia 
Komisji. Gdzie Pan Radny omawia sprawy i na jakiej zasadzie? Po co Pan Radny spotyka się 
prywatnie z inwestorami?” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odpowiedział: „Przechodziłem w galerii na ul. Kościuszki  
i akurat Pan Podkulski przygotowywał otwarcie restauracji. Spotkałem go na korytarzu tej 
galerii, w miejscu publicznym.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Proszę się nie 
tłumaczyć, a przy ul. Kościuszki nie ma żadnej galerii.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odpowiedział: „Przepraszam, to było przy ul. Słowackiego.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Coś się Panu miesza. 
Pamiętam jednak jak Pan kazał mierzyć metry przy tej galerii i powoływać komisję. Chodzi Pan 
w tej chwili do tej galerii?” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zwracając się do Radnego Pana Roberta Kultysa, 
powiedział: „Mam pewną uwagę do Pana, aby w rozmowach z inwestorem, może 
lobbingowych, mówił Pan o sobie, a nie o Radzie i o Radnych, bo to jest opinia zbyt jednostkowa. 
Sądzę, że nie powinien Pan w rozmowach z inwestorem powoływać się na całą Radę. Poza tym 
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bardzo negatywnie odbieram podejście Pana Podkulskiego. Można powiedzieć, że od jednej 
kawiarni nie zależy rozwój Rzeszowa, ale z tych małych inwestycji składa się wielkość 
Rzeszowa i o to trzeba zadbać.” Opowiedział się za przyjęciem uchwały, ale wraz  
z poprawką do § 1 ust. 2 przedmiotowego projektu uchwały, polegającą na zastąpieniu 
wyrazu „wykluczających” na wyraz „dopuszcza się”. Zaproponował również, żeby 
wprowadzić zapis, że uzgodnienia mają być dokonywane w porozumieniu z Komisją 
Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – poruszył temat działki, która znajduje się obok 
Galerii Rzeszów, a którą Miasto sprzedało inwestorowi z myślą, że powstanie tam 
biurowiec. Powiedział: „Z ostatnich doniesień prasowych dowiedzieliśmy się, że powstanie 
tam jednak budynek mieszkalny. Stąd wyrażam wątpliwość co do rzetelności inwestora. Czy 
istnieje możliwość aby w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzić 
wymóg żeby ten plac był zasłonięty szkłem, i żeby to szkło nie mogło być przesłonięte? 
Zmierzam do tego, że należałoby zabezpieczyć się przed tym, że obecny inwestor wycofa się  
z przedsięwzięcia, a kolejna firma zmieni zabudowę na ściankową.” 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – zwróciła uwagę, 
że projekt zmiany obowiązującego planu, który miał dopuścić rozbudowę tego 
obiektu w kierunku zachodnim do 100 m, zakładał już możliwość wykorzystania tego 
podcienia do celów komercyjnych. Dodała, że radni na sesji w dniu 25 kwietnia 2017 
r., kiedy to powyższy projekt został przedstawiony do uchwalenia, zaproponowali 
wykluczenie tej możliwości. Powiedziała, że Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa 
dostosuje projekt uchwały zgodnie z decyzją Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  
o wyświetlenie zdjęć obrazujących okolice Galerii Rzeszów i zwrócił uwagę na zdjęcie 
przejazdu kolejowego na jej tyłach (slajd stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
Wyjaśnił: „Po prawej stronie, za znakiem drogowym, znajduje się fragment trawnika, czy też 
raczej ubitej ziemi, na której jak jest trochę błota, w przypadku gdy jest większy ruch w Galerii 
Rzeszów, stają samochody. Już wielokrotnie prosiłem o to, żeby w tym miejscu ułożyć kostkę 
lub płytki. Wydaje mi się, że jest to teren kolejowy, bo on leży pomiędzy dwoma rampami. 
Rozumiem, że prowadzimy ostatnio rozliczne rozmowy z PKP co do wymiany działek  
i współpracy, więc proponuję uzyskać od kolei ten kawałek terenu i zrobić tam chodnik, 
zwłaszcza, że jest to blisko tak pięknego obiektu, a wygląda teraz okropnie.” Wracając do 
tematu omawianego projektu uchwały, zapytał Radnego Pana Wiesława Buża, czy 
podtrzymuje swój wniosek dotyczący wprowadzenia poprawki do § 1 ust. 2 projektu 
uchwały, polegającej na zastąpieniu wyrazu „wykluczających” na wyraz „dopuszcza 
się”. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – wycofał swój wniosek i jednocześnie zaapelował do 
radnych o nie podejmowanie przedmiotowej uchwały. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany Nr 184/11/2009 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu 
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Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie nie została przyjęta. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 10 radnych, 12 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – w związku  
z niepodjęciem przez Radę Miasta powyższej uchwały, poinformowała, że na kolejną 
sesję zostanie przedłożony do uchwalenia projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
zmiany nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego, który był już 
prezentowany radnym podczas XLII sesji Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2017 r. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że Biuro 
Rozwoju Miasta Rzeszowa, w oparciu o dyskusję, która odbyła się podczas XLII sesji 
Rady Miasta, powinno przygotować nowe propozycje, gdyż powracanie z tą samą 
propozycją jest bezsensowne. 
 
Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 
 
ad 7. 
Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie 
ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy 
systemu wypożyczalni publicznych rowerów opartego o rower miejski czwartej 
generacji do prac w Komisji Gospodarki Komunalnej. Wyjaśnił, że niniejszy projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji, podczas których radni otrzymali informację, 
że Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest w trakcie opracowywania systemu 
funkcjonowania rowerów miejskich. Wyjaśnił także, że Komisja skierowała prośbę do 
Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, by efekty tych prac zostały  
przedstawione Radzie Miasta na kolejnej sesji. Powiedział: „Być może propozycja tego 
projektu będzie zawierać wszystkie zgłoszone przez wnioskodawców tematy i wtedy będzie to 
kwestia bezdyskusyjna. Oprócz tego, że zapisy projektu uchwały nie korelują z zamierzeniami 
Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, to jeszcze temat został wywołany ad hoc. 
Uważam, że wydłużenie sprawy w czasie o miesiąc nic nie zmieni, bo wszyscy jesteśmy za 
rozsądną polityką rowerową w mieście”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że  
z formalnego punktu widzenia, nie może poddać powyższego wniosku pod 
głosowanie, gdyż byłoby to powtórzenie wniosku Komisji Gospodarki Komunalnej  
z początku sesji. Kolejno przywołał zapis § 35 ust. 5 Statutu Miasta, który stanowi, że 
„Po przedstawieniu opinii komisji merytorycznych i stanowisk poszczególnych klubów 
radnych, dotyczących tematu będącego przedmiotem porządku obrad, Rada może zwykłą  
większością głosów podjąć decyzję o zdjęciu punktu z porządku obrad w celu przedstawienia 
dodatkowych materiałów, uzyskania uzupełniających informacji lub skierowania projektu do 
ponownego rozpatrzenia przez komisje Rady.” Nawiązując do powyższego, powiedział, 
że skoro Rada Miasta na początku sesji zdecydowała, że pkt 7 pozostaje w porządku 
obrad, to podczas jego rozpatrywania powinna zostać przedstawiona opinia Komisji  
i wnioskodawcy powinni przedstawić założenia projektu uchwały. Dopiero po tym 
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może zostać złożony wniosek o skierowanie tego punktu do prac w Komisji. Kolejno 
poprosił wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy systemu 
wypożyczalni publicznych rowerów opartego o rower miejski czwartej generacji. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (kserokopia projektu 
uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Zgłosił 
autopoprawki do ww. projektu uchwały polegające na: 

 dokonaniu zmiany w podstawie prawnej. Zapis: „(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)” 
otrzymuje brzmienie: „(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)”; 

 zmianie brzmienia § 1. na: „Rada Miasta widzi potrzebę opracowania koncepcji  
i budowy systemu wypożyczalni publicznych rowerów opartego o rower miejski 
czwartej generacji wraz z zabezpieczeniem środków w budżecie miasta na 2018 rok na 
realizację powyższego zadania.” 

Uzasadniając, powiedział: „Rzeszów w przekonaniu Klubu Radnych PiS powinien w końcu 
dołączyć do grona miast posiadających nowoczesny system wypożyczalni rowerów miejskich. 
Obecnie funkcjonujący system został wprowadzony parę lat temu i powinien zostać zastąpiony 
nowoczesnym systemem opartym o rower czwartej generacji. Jest to kluczowa inwestycja  
z perspektywy rozwoju miasta, również turystycznego. Oczekiwania społeczne również w tym 
zakresie są czytelne, a mianowicie mieszkańcy oczekują, że w Rzeszowie będzie zbudowana 
nowoczesna wypożyczalnia rowerów miejskich. Jest to system oparty o rowery wyposażone  
w system GPS, który pozwala lokalizować rowery w dowolnym punkcie w mieście. Umożliwia 
to również aplikacja mobilna dedykowana dla systemu i pozwala lokalizować wszystkie 
dostępne rowery w mieście, które można w czasie rzeczywistym wypożyczać. System pozwala 
również na to, że rower nie musi być zwracany do stacji bazowej, a można go pozostawić  
w dowolnym punkcie w mieście i dzięki lokalizatorowi GPS każdy będzie mógł sprawdzić, gdzie 
dany rower się znajduje. Są rozwiązania w Polsce, które premiują tych użytkowników, którzy 
odstawiają rower do stacji bazowych. System, o którym mówimy jest tak naprawdę systemem 
bezobsługowym i nie wymaga bieżącego serwisowania i monitorowania. Aplikacje, które są 
zainstalowane w ramach tego systemu, pozwalają lokalizować uszkodzone rowery. System 
może działać przez cały rok, więc nie ma potrzeby zawieszania systemu na okres zimy. Zróbmy 
dzisiaj pierwszy krok do tego, aby w Rzeszowie zafunkcjonował system nowoczesnej 
wypożyczalni rowerów. Miejmy w sobie dziś tę odwagę i podejmijmy tę uchwałę. Sprawmy, 
żeby Pan Prezydent podjął realne kroki zmierzające do tego, aby ten system w Rzeszowie 
powstał. Mam nadzieję, że Stowarzyszenie Rzeszowskich Rowerzystów „Rowery rzeszow.pl”, 
które również z tym projektem występowało, będzie dzisiaj miało możliwość zabrać głos, i o to 
w tej chwili wnioskuję.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił formalną 
uwagę, stwierdzając, że propozycja modyfikacji projektu uchwały, przedstawionej  
w formie autopoprawek przez przedmówcę powoduje, że nie jest to już uchwała  
o stanowieniu kierunków działania Prezydenta Miasta. Zgodnie ze Statutem Miasta 
Rzeszowa stanowi ona apel. W związku z powyższym należałoby pod tym kątem 
zmienić tytuł projektu uchwały. Powiedział: „Mam wrażenie, że z apelem żeby 
wprowadzić w Rzeszowie taki system, zgodzimy się wszyscy. Według mojej wiedzy, takie prace 
już trwają.” 
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Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 
w dyskusji, powiedział: „Przewodniczący Klubu Radnych PiS próbuje tu przedstawić inną 
rzeczywistość. To znaczy, kiedy on sobie o rowerach przypomniał i coś na ich temat przeczytał, 
to od tej chwili coś będzie się działo w tej kwestii w mieście. Ogłosił światu, pisząc uchwałę na 
kolanie wczoraj, w dodatku źle, że od tego momentu „ruszamy z kopyta” z rowerami. Otóż 
rzeczywistość jest nieco inna i dużo bardziej złożona. Powinniśmy zacząć od tego, że to 
Rzeszów był pierwszym z miast w kraju, które wprowadziło rowery miejskie. Oczywiście  
w dziedzinie technologicznej, w dzisiejszym czasie wszystko starzeje się bardzo szybko i ten 
nasz system jest już dzisiaj przestarzały. Wszyscy zgodzimy się z apelem, że powinniśmy nasz 
system unowocześnić. Niemniej jednak prace w tym obszarze trwają znacznie dłużej. 
Wypadałoby w uzasadnieniu uchwały napisać, że pomysł ten jest autorstwa Stowarzyszenia 
Rzeszowskich Rowerzystów „Rowery rzeszow.pl”. To stowarzyszenie jako organizacja 
społeczna zgłosiło ten pomysł. To ono jako pierwsze pozyskało wiedzę, że system roweru 4.0 
sprawdził się w Polsce i jest dzisiaj możliwy do wdrożenia, a jednym z lepszych przykładów 
takiego wdrożenia jest miasto Kraków. To właśnie od strony społecznej dowiedzieliśmy się, że 
taki system ma prawo funkcjonować i on się sprawdza. Chciałbym również wyraźnie podkreślić, 
że o konieczności modernizacji obecnego systemu wypożyczania nie dowiedzieliśmy się 
wczoraj, tylko znacznie wcześniej. A mianowicie w zeszłorocznych debatach budżetowych, 
podczas posiedzeń Komisji Ekonomiczno – Budżetowej, która wnioskowała o przystąpienie do 
prac modernizacyjnych systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Podczas dyskusji wszyscy 
byli zgodni co do zasadności tych zmian, a jedyny szkopuł tkwił w poszukiwaniu możliwości 
finansowania projektu. Zastanawialiśmy się wówczas, czy byłoby możliwe finansowanie tego 
systemu przez Program Integrujący Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic, który jest 
dofinansowywany ze środków unijnych. Równolegle w Zarządzie Transportu Miejskiego 
trwały prace nad polityką rowerową. Osobiście miałem okazję przypatrzeć się propozycjom 
kilku firm, które zakładały m. in. zwiększenie liczby stacji i rowerów, wprowadzenie rowerów  
i pojazdów elektrycznych. W maju ubiegłego roku wraz z Radnym Witoldem Walawendrem 
składaliśmy interpelację w tej sprawie. W chwili obecnej stoimy przed dylematem. Z jednej 
strony wiemy, że obecny system w większej części się nie sprawdził, ale nie uważam, że 
propozycja systemu 4.0 jest dobra. Uważam, że powinniśmy pójść w stronę systemu 
mieszanego, a więc wykorzystać ilość stacji bazowych, które obecnie są, dołożyć kolejne, pójść 
w kierunku pojazdów elektrycznych, a na to nałożyć system rozwiązań związanych z formułą 
4.0, a więc umożliwiający wypożyczanie i zostawianie rowerów w miejscach, o których 
decydują ich użytkownicy. Należałoby przy tym badać system zachowań rowerzystów. Poza 
tym powinniśmy mieć system zliczania rowerzystów poruszających się po ścieżkach 
rowerowych i nie tylko, po to, by sprawdzić, gdzie ten ruch jest największy i dołożyć do tego 
infrastrukturę, opierając się właśnie na badaniach, a nie przypuszczeniach.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Może zacznę od tego, że jestem czynnym 
rowerzystą i praktycznie przejechałem wszystkie ścieżki rowerowe w mieście. Zatem znam ich 
wady i zalety. Nic nie jest do końca białe ani czarne, stąd też propozycja Komisji Gospodarki 
Komunalnej, bo przedyskutować te kwestie w poszerzonym składzie. Dlatego uważam, że 
podejmowanie dzisiaj uchwały byłoby przedwczesne. Nie zapominajmy, że system rowerowy  
w Rzeszowie funkcjonuje już od długiego czasu i jest to RoweRes. Należy sobie zadać pytanie, 
czy przekazanie 3 mln zł z budżetu miasta jest adekwatne? Czy jest możliwe zakupienie 
rowerów i przekazanie w zarządzanie jakiejś firmie? Według mnie najlepszym rozwiązaniem 
jest opcja, że właściciel, który nabył rowery, zarządza nimi i czerpie z tego zyski. Przed nami 
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szeroka dyskusja z fachowcami, czyli z przedstawicielami firmy, która się tym zajmuje.  
Jednocześnie należy to odnieść do Programu Integrującego Transport Publiczny Miasta 
Rzeszowa i okolic. Jak Państwo wiecie, w niedługim czasie będzie modernizowanych  
w Rzeszowie 100 przystanków. Podczas tej modernizacji można by było uwzględnić miejsca 
pod stacje rowerowe. Proszę zatem o przekazanie tematu do Komisji Gospodarki Komunalnej.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poddał pod głosowanie 
wniosek Radnego Pana Bogusława Saka o skierowanie projektu uchwały w sprawie 
ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy 
systemu wypożyczalni publicznych rowerów opartego o rower miejski czwartej 
generacji do prac w Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
Przystąpiono do głosowania nad powyższym wnioskiem. 
 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 8 głosach przeciw i bez głosów 
wstrzymujących. 
 
Radny Pan Bogusław Sak – zaprosił przedstawicieli Stowarzyszenia Rzeszowskich 
Rowerzystów „Rowery rzeszow.pl” na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. 
 
ad 8. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Następnie przedstawił uzasadnienie 
do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 
 
Pani Grażyna Szarama – zapytała o liczbę przewoźników zewnętrznych i operatorów 
i czy powyższe dane są porównywalne z rokiem ubiegłym? 
 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 
odpowiedziała, że sytuacja jest zmienna. Na chwilę obecną, jeśli chodzi  
o przewoźników zewnętrznych, to jest ich 80, a przystanków jest 521. Liczba 
przewoźników zewnętrznych jest ruchoma, gdyż niektórzy przewoźnicy rezygnują  
z działalności, a inni decydują się na jej założenie.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów została przyjęta jednogłośnie  
18 głosami „za”. 
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ad 9. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Strażackiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 17 
do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Strażackiej została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”. 
 
ad 9a. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej przy al. Rejtana w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej przy al. Rejtana w Rzeszowie została przyjęta 13 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 
 
ad 9b. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
graficznym, stanowi załącznik nr 19 do protokołu).  
 
Radny Pan Robert Kultys – zapytał, na jakim etapie jest zwrot działek, przez którą 
przebiega służebność wskazana w projekcie uchwały? 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma zgłoszonego wniosku o zwrot ww. 
działek. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych 
w Rzeszowie przy ul. Spacerowej została przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymującym. 
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ad 9c. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 
ad 9d. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Porąbki. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Porąbki została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 9e. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej została przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 9f. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Łącznej w Rzeszowie do kategorii dróg 
gminnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 23 
do protokołu). Poinformował, że należy zaliczyć ul. Łączną do kategorii dróg 
gminnych ze względu na przystąpienie Gminy Miasto Rzeszów do realizacji zadania 
inwestycyjnego związanego z tworzeniem Rzeszowskiego Centrum 
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Komunikacyjnego. Wyjaśnił, że obecnie droga ta jest własnością PKP, jednak  
w momencie zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, PKP będzie również mogło  
z niej korzystać. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, na 
jakim etapie są rozmowy z PKP odnośnie terenów pod realizację inwestycji 
Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego? 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 
rozmowy idą w dobrym kierunku. Najprawdopodobniej w marcu br. zostanie 
podpisany akt notarialny. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Łącznej w Rzeszowie do kategorii dróg 
gminnych została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
 
ad 10. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 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 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody została przyjęta 
jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 
ad 11. 
Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu dotyczącego wspierania edukacji młodzieży i współpracy międzynarodowej  
w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2018. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 25 do protokołu).  
 
Radny Pan Witold Walawender – wyraził zadowolenie z przystąpienia Miasta do 
powyższego projektu, który umożliwi młodzieży kulturową wymianę doświadczeń  
z młodzieżą zza granicy.  
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zapytała o liczbę uczniów i nauczycieli, która będzie 
mogła skorzystać z tego projektu. 
 
Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM Rzeszowa 
– odpowiedział, że w tym roku z projektu będzie mogło skorzystać 3 uczniów oraz  
1 opiekun. 
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Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
dotyczącego wspierania edukacji młodzieży i współpracy międzynarodowej  
w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2018 została 
przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 
 
ad 13. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (dot. „ul. 
Herbacianej”). 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 nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (dot. 
„ul. Herbacianej”) została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 
 
ad 13a. 
Pan Wiesław Buż – Przewodniczący 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 27 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 20 głosami „za”, bez 
głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 14. 
Radny Pan Sławomir Gołąb – poruszając temat ustawy o elektromobilności, która 
pozwala zakazywać wjazdu samochodów do centrum miasta, zapytał czy  
w Rzeszowie planowane jest podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia 
takiego zakazu? Powiedział: „Uuważam, że samochody przyjeżdżające do Rzeszowa spoza 
miasta nie przestrzegają przepisów obowiązujących w naszym mieście, a szczególnie przepisów 
regulujących korzystanie z buspasów. Rzeszowianie ustawiają się w korkach, natomiast 
przyjezdni notorycznie łamią przepisy i jeżdżą po buspasach, pomimo, że nie spełniają wymogu 
liczby pasażerów 1+2. Poza tym najszybciej jeżdżące po mieście samochody, to samochody  
z rejestracjami okolicznych miejscowości. Osobiście zakazałbym wjazdu tym samochodom do 
Rzeszowa, natomiast przyjezdni mogliby się poruszać po Rzeszowie jedynie transportem 
miejskim. Można by ewentualnie pobierać wysokie opłaty za wjazd do centrum miasta  
i utworzyć fundusz antysmogowy i tym samym dofinansowywać np. w Gminie Tyczyn 
wymianę pieców na bardziej ekologiczne. Wiemy, że z południowych obrzeży miasta pochodzi 
najbardziej zanieczyszczone powietrze. Byłoby to z pożytkiem dla nich mieszkańców okolic  
i Rzeszowa.” 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zgodził się z przedmówcą co do 
nieprawidłowego zachowania na buspasach kierowców przyjeżdżających do 
Rzeszowa z okolic. Zapewnił, że Straż Miejska i Policja wzmoży kontrole pod tym 
kątem. Odnośnie zakazu wjazdu do centrum, powiedział: „Jesteśmy na to za małym 
miastem. Rozumiem, że miałoby to sens, gdyby Rzeszów miał 1 mln lub 500 tys. mieszkańców. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że w przyszłości na pewno będzie zakaz wjazdu na ul. Matejki i ul. 
Słowackiego, ale musimy mieć świadomość, że samochody będą musiały jeździć innymi ulicami. 
Musimy też zrozumieć przyjezdnych, że być może nie wiedzą, jak się poruszać po naszych 
drogach. Ale z czasem nauczą się tego.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 
w dyskusji, powiedział: „Smog w Rzeszowie nie jest powodowany tym, że przez ul. Matejki 
w ciągu godziny przejedzie parę aut. Tą ulicą jeżdżą głównie mieszkańcy Rzeszowa. Odnośnie 
buspasów, to faktycznie jeżdżą nimi zazwyczaj przyjezdni. Wracając do kwestii smogu  
w Rzeszowie, sprawa jest poważna, bowiem jego przyczyną nie są jedynie wiatry z południa. 
Smog pojawia się w dużym stężeniu głównie wieczorem, gdy w okolicznych gminach zaczyna 
się palić w piecach. Najgorsze wyniki odczytów z czujników są między godziną 18:00 a 24:00., 
kiedy to zanieczyszczone powietrze spływa nad Rzeszów. To jest doskonały przykład na to, że 
możemy w mieście wymienić nawet 50 pieców, a i tak problem leży poza granicami Rzeszowa. 
Chciałbym przypomnieć, że właśnie w Urzędzie Marszałkowskim rozpoczęły się konsultacje 
dotyczące uchwały antysmogowej, które będą trwać do 16 lutego br. Być może warto zwołać 
specjalną sesję, żeby tę kwestię przedyskutować i złożyć wnioski do tej uchwały z punktu 
widzenia Miasta. To właśnie smog z Boguchwały, Tyczyna i okolicznych miejscowości, gdzie 
pali się w piecach byle czym, bez kontroli, bo tam nie ma straży miejskiej, w głównej mierze 
przyczynia się do złego powietrza w Rzeszowie. Z tego względu uważam, że powinniśmy w tej 
debacie aktywnie uczestniczyć i być może złożyć wnioski dużo bardziej radykalne niż obecnie 
są tam zapisane. 
 
Radny Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „To co powiedział 
mój przedmówca jest dowodem na to, że Boguchwałę i Tyczyn należy w końcu przyłączyć do 
Rzeszowa. Natomiast to, co powiedział Radny Pan Sławomir Gołąb można odebrać 
humorystycznie, ale są to rzeczywiste problemy, w obliczu których nasze Miasto stanie w ciągu 
najbliższym 5 lub 10 lat. Z tymi problemami będzie zmagała się Rada Miasta kolejnej kadencji. 
Odnośnie zakazu ruchu w centrum miasta, to chciałbym podać przykład miasta Insbruck, które 
ma 130 tys. mieszkańców, i które ma taką strefę, gdzie nie można wjeżdżać. W kontekście 
buspasów, chciałbym powiedzieć, że dziś na ul. Dąbrowskiego byłem świadkiem notorycznego 
łamania zakazu poruszania się buspasami.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Konrada Fijołka – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa potwierdził, że w najbliższym czasie 
Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjmie uchwałę w sprawie wprowadzenia 
na obszarze Województwa Podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Nadmienił, że projekt ww. uchwały 
przesuwa nakaz wymiany instalacji na lata 2022 – 2028. Powiedział: „Są to dość odległe 
terminy, a biorąc pod uwagę możliwości aplikacji środków unijnych myślę, że warto w lutym 
znaleźć czas i porozmawiać o tym problemie. Rzeszów dba o powietrze i władze robią bardzo 
dużo w tym kierunku. Dobrze zatem byłoby, żeby ościenne gminy również spojrzały na ten 
problem.” 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że  
w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego realizuje się 
tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, przygotowywany jest projekt 
współfinansowania wymiany pieców w całym obszarze. Dodał również: „Z powodów, 
które nie do końca znam, więc nie chcę tego kategorycznie stwierdzać, ten projekt się opóźnia. 
Na jego realizację musi być zgoda Urzędu Marszałkowskiego. Jesienią minionego roku 
liczyliśmy na to, że zaczniemy na wiosnę przyjmować wnioski Tymczasem jest jakaś blokada  
i jest poważne zagrożenie, że nie zdążymy przed następnym sezonem grzewczym.” 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział, że 
Miasto podejmuje wiele działań mających na celu dbanie o jakość powietrza. 
Poinformował, że Policja kontroluje samochody pod kątem emisji spalin. Wyraził 
nadzieję, że uchwała antysmogowa wejdzie w życie i pozwoli na wyeliminowanie  
z handlu pieców i paliw niespełniających norm. Dodał, że prawdopodobną przyczyną 
odłożenia w czasie wymogu wymiany pieców jest to, aby dać czas mieszkańcom, 
którzy będą obciążeni kosztami tej wymiany. 
 
Radna Pani Maria Warchoł – poparła wypowiedzi przedmówców odnośnie eliminacji 
smogu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. Poruszyła również problem 
planowanej wycinki drzew iglastych na Placu Wolności, gdzie planowana jest  
budowa pomnika Józefa Piłsudskiego. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zaprosił Radną Panią Marię 
Warchoł oraz pozostałych radnych na najbliższe spotkanie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w sprawie budowy pomnika. Zapewnił, że jest przeciwny 
wycince drzew na Placu Wolności. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji powiedział, że sytuacja, w której Wojewódzki Konserwator Zabytków 
dyktuje Miastu, jak ma urządzić swój plac, a przy tym wskazuje potrzebę wycięcia 
wszystkich drzew, jest nie do przyjęcia. W związku z tym zaproponował, aby Rada 
Miasta na kolejnym posiedzeniu, przedyskutowała kwestię samego pomnika oraz 
zdecydowała o tym, czy popiera takie zagospodarowanie placu. 
 
Radny Pan Witold Walawender – wyraził wątpliwość co do tego, czy lokalizacja 
pomnika Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności jest trafna. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił się 
z zapytaniem do Pani Janiny Załuskiej – Dyrektora Biura Obsługi Prawnej UM 
Rzeszowa odnośnie procedury przekazywania projektów uchwał na sesje Rady 
Miasta przez Kluby Radnych. Powiedział: „Klub Radnych PiS złożył projekty uchwał  
w 2 egzemplarzach na ponad 10 dni przed terminem planowanej sesji. Projekty zostały 
przesłane do Prezydenta i do Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta celem zaopiniowania.  
Dopiero na sesji dowiadujemy się, że niektóre zapisy wymagają zmodyfikowania. Tym samym 
stwarza się sytuację, że uchwały zostały napisane na przysłowiowym „kolanie”, co nie jest 
prawdą. Stąd pytanie, co możemy z naszej strony zrobić, żeby usprawnić tę procedurę?” 
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Zapytał również o kwestie związane z ponownym zatrudnieniem byłego Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Powiedział: „Z doniesień prasowych wynika, że 
wyrokiem sądu został on przywrócony do pracy, a potem na skutek błędu w świadectwie pracy 
byłego pracodawcy, ponownie go zwolniono. Jak wygląda obecnie ta sytuacja?” 
 
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa – 
odpowiedziała: „Nie jest to pierwszy przypadek, że projekt uchwały został skierowany na 
sesję bez stanowiska rady prawnego. Zgodnie ze Statutem Miasta, Biuro Obsługi Prawnej 
Urzędu Miasta Rzeszowa służy również radnym pomocą w przygotowywaniu projektów 
uchwał. W większości przypadków jest tak, że radni, którzy przygotowują dany projekt 
uchwały, przychodzą do nas, by wspólnie przeanalizować pod kątem prawnym zapisy w nim 
zawarte.” 
 
Radny Pan Czesław Chlebek – w związku z tym, że Uniwersytet Rzeszowski nie 
zdecydował się na przejęcie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Szopena  
i Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, zwrócił się z prośbą 
do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości ponowienia próby przejęcia tych 
placówek przez Miasto. Zwrócił uwagę na fakt, że obie placówki są zadłużone,  
a budynek szpitala przy ul. Rycerskiej 2 jest zaniedbany, co niekorzystnie wpływa na 
wizerunek Rzeszowa. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Uważam, że ten 
wniosek jest słuszny. Już od 10 lat czynimy starania zmierzające do przejęcia Szpitala Chorób 
Płucnych, który jest w bliskiej odległości od Szpitala Miejskiego. Mieszkańcy często 
utożsamiają go z placówką miejską. Myślę, że gdyby Rada Miasta podjęła uchwałę o woli 
przejęcia tych placówek i skierowała się do Pana Marszałka, ułatwiłoby to całą sprawę. Wiemy 
jak bardzo zadłużone są oba szpitale. Chciałbym tu równocześnie przypomnieć, że Szpital 
Miejski nie ma żadnego długu. Zaznaczam jednak, że nie jest to wina dyrektorów szpitali,  
a problem leży w systemie i w tym, że są zbyt małe fundusze. Miasto rocznie przekazuje  
ok 13 mln zł na Szpital Miejski z przeznaczeniem na zakupy i inwestycje. Nie można przekazać 
jedynie środków na pensje dla pracowników.”  
 
Radny Pan Marcin Fijołek – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Czesława 
Chlebka powiedział, że w związku z połączeniem Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób 
Płuc, wdrożono program restrukturyzacyjny, dzięki któremu sytuacja finansowa obu 
szpitali w odniesieniu do roku ubiegłego znacznie się poprawiła. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poparł wypowiedź 
Pana Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa odnośnie tego, że zła sytuacja 
finansowa szpitali nie ma związku ze sposobem zarządzania przez dyrektorów. 
Zaznaczył, że jest to kwestia dobrej woli właściciela szpitali odnośnie dopłacania do 
ich funkcjonowania. Dodał, że Szpital Miejski jest dofinansowany, więc zadłużeń nie 
ma. Wyraził opinię, że restrukturyzacja dokonana przez Marszałka nie polepszy 
sytuacji szpitala, gdyż niedomaga system opieki zdrowotnej.  
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Pan Artur Kondrat – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM 
Rzeszowa – odnosząc się do zapytania Pana Waldemara Szumnego – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa odnośnie okoliczności ponownego 
zwolnienia Pana Piotra Magdonia – byłego dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  
w Rzeszowie, powiedział: „W świetle ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, kierownicy jednostek organizacyjnych 
gminy, nie mogą być jednocześnie zatrudnieni w spółkach prawa handlowego. Dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie został przywrócony na stanowisko pracy w dniu  
28 grudnia 2017 r. Niemniej jednak w połowie stycznia br. do Urzędu Miasta Rzeszowa 
wpłynęły dokumenty, z których wynikało, że pracował jednocześnie w spółce prawa handlowego 
z siedzibą na terenie miasta Rzeszowa. Z pisma Spółki Hartbex z dnia 15 stycznia br. wynika, 
że Dyrektor był w zatrudniony spółce do dnia 31 grudnia 2017 r., a pracę w Miejskim Zarządzie 
Dróg w Rzeszowie rozpoczął w dniu 28 grudnia 2017 r. Podpisując listę obecności, został 
dopuszczony do pracy. W takim przypadku ustawa nakazuje obligatoryjnie rozwiązać stosunek 
pracy bez okresu wypowiedzenia. W związku z tym taka czynność została niezwłocznie podjęta. 
Następnego dnia od otrzymania pisma z firmy Hartbex do Urzędu Miasta wpłynęło 
sprostowane świadectwo pracy, z którego wynikało, że okres zatrudnienia skończył się w dniu 
28 grudnia 2017 r. Nie odniosło ono skutku prawnego, ponieważ została już rozwiązana 
umowa o pracę.”  
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zapytał o to, kto podpisał dokumenty, o których 
mowa w powyższej sprawie? 
 
Pan Artur Kondrat – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM 
Rzeszowa – odpowiedział, że zarówno pod pismem, jak i pod jednym i drugim 
świadectwem pracy podpisał się Pan Mirosław Bajda – kierownik zespołu 
zatrudnienia firmy Hartbex. Dodał także, że ustawa nie daje pola manewru, bo 
obliguje Prezydenta Miasta do rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem. 
  
Radna Pani Danuta Solarz – odnosząc się do kwestii zanieczyszczonego powietrza  
w mieście, zaapelowała do radnych o włączenie się w działania mające na celu 
ograniczenie emisji smogu. Zwróciła szczególną uwagę na negatywny wpływ smogu 
na zdrowie małych dzieci. Zapytała, na jakim etapie są prace związane z realizacją 
programu dotyczącego instalacji fotowoltaicznych w ramach Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego? 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Zgodnie z tym, co 
było już mówione, potwierdzam, że największy smog jest na Osiedlu Zalesie. Wystąpiliśmy do 
mieszkańców tego osiedla z propozycją doprowadzenia ciągów ciepłowniczych do ogrzewania 
mieszkań i podgrzewania wody. Okazało się, że chętnych na takie zmiany jest 10% 
mieszkańców, a 90% jest przeciwnych ze względu na konieczność dokonania wykopów na 
terenie ich posesji. Społeczeństwo powoli nabiera przekonania do tego, że ciepło powinno się 
dostarczać ze źródeł zdalnych. Konsekwentnie prowadzimy akcję edukacyjną, spotykamy się  
z mieszkańcami i rozmawiamy. Dzięki temu coraz więcej osób przekonuje się do zmian.”  
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
pytania Radnej Pani Danuty Solarz, odpowiedział, że wszystkie osoby, które złożyły 
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prawidłowe wnioski dotyczące dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, 
otrzymały powiadomienie i są kolejno zapraszane do podpisywania umów na 
instalację. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dodał, że chętnych na 
dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych było mniej niż środków przyznanych 
na ten cel. Wszyscy, którzy złożyli wnioski spełniające wymogi formalne, otrzymają 
dofinansowanie. 
 
Radny Pan Janusz Micał – poruszając temat obwodnicy południowej zapytał o to, 
jakie koncepcje budowy brane są obecnie pod uwagę oraz kiedy i gdzie planowane są 
spotkania z mieszkańcami w tym temacie. Dodał, że narastają konflikty wśród 
mieszkańców związane z przebiegiem tej drogi. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „W chwili obecnej 
mowa jest tylko o propozycjach, ale nikt nie mówi skąd wziąć na to środki. Żeby planować 
inwestycję, należałoby mieć możliwość pozyskania pieniędzy, a w tej chwili jej nie ma. 
Doradzających za to jest wielu, ale nikt nie jest chętny do realizacji. Mieliśmy okazję pozyskania 
pieniędzy, ale ona przepadła. Miasto mogło ustalać trasę przebiegu obwodnicy południowej 
jedynie na swoim terenie. Obecna propozycja Starosty Rzeszowskiego jest taka, by droga 
przebiegała przez Gminy Boguchwała i Tyczyn. Nie mogę poza tym nic konkretnego powiedzieć 
mieszkańcom.” 
 
Radny Pan Czesław Chlebek – zabierając głos w dyskusji, wyraził wątpliwość, czy 
Gmina Boguchwała i Gmina Tyczyn będą w stanie udźwignąć dofinansowanie 
budowy obwodnicy południowej. Ponadto wyraził ubolewanie w związku z faktem 
utracenia przez Miasto możliwości uzyskania z Ministerstwa Rozwoju 
dofinansowania na budowę obwodnicy południowej. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że decyzją 
Wojewody Podkarpackiego czynności wydziału, który nie rozpoczął postępowania  
w sprawie wydania zezwolenia na realizację tej inwestycji, czyli ZRID, przejął inny 
wydział. 
 
Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „2017 rok uznany był jako „Rok Seniora”. Na 
terenie naszej gminy działa Rada Seniora, która stara się poprawić życie osób starszych  
w naszym mieście. W związku z powyższym chciałbym zwrócić się z prośbą do Prezydenta  
Miasta o pozytywne rozpatrzenie wniosku samorządu mieszkańców Osiedla 1000-Lecia  
o uhonorowanie działaczy Rady Seniorów. To dzięki niej powstają różne kluby  
i stowarzyszenia, które są prowadzone przez społeczników. Oddają oni serce dla seniorów  
i jednoczą ich w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Przykładem takich osób jest Pani Krystyna 
Rogozińska i Pani Irena Walczak”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
jednym z tematów Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, który 
odbył się ostatnio w Poznaniu, była polityka senioralna tegoż miasta. Dodał, że 
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niektóre z zaprezentowanych pomysłów są godne rozważenia i przedstawienia na 
posiedzeniu Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, dodała, że Pani Krystyna 
Wróblewska – Poseł na Sejm RP objęła funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki 
Senioralnej. 
 
Radna Pani Danuta Solarz – zaproponowała rozważenie możliwości udostępnienia 
osobom starszym, które nie mogą z różnych względów poruszać się samodzielnie 
miejską komunikacją i są samotne, bezpłatnej taksówki, którą mogłyby dojechać do 
urzędu czy lekarza. 
 
Podczas  LIV sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni: Robert Homicki, Marcin Deręgowski, 
Witold Walawender, Kamil Skwirut, Grażyna Szarama, Stanisław Ząbek, Jerzy 
Jęczmienionka, Marcin Fijołek, Waldemar Wywrocki i Maria Warchoł, złożyli 
interpelacje (interpelacje stanowią kolejno załączniki od nr 28 – 43 do protokołu). 
 
ad 15. 
Podczas LIV sesji Rady Miasta nie zgłoszono wolnych wniosków i spraw różnych. 
Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 
od 18 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 44 do 
protokołu). 
Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 
 
Podczas LIV sesji odbytej w dniu 23 stycznia 2018 roku Rada Miasta Rzeszowa 
podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr LIV/1254/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  
 

2. Uchwała Nr LIV/1255/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2018 r. 
 

3. Uchwała Nr LIV/1256/2018 – w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2018 r. 
 

4. Uchwała Nr LIV/1257/2018 – w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta 
Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

5. Uchwała Nr LIV/1258/2018 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Zmiany Nr 49/1/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Olbrachta 
na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie. 
 

6. Uchwała Nr LIV/1259/2018 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
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właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. 

 
7. Uchwała Nr LIV/1260/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości przy ul. Strażackiej. 
 

8. Uchwała Nr LIV/1261/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej przy al. Rejtana w Rzeszowie. 
 

9. Uchwała Nr LIV/1262/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej. 
 

10. Uchwała Nr LIV/1263/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 
 

11. Uchwała Nr LIV/1264/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Porąbki. 
 

12. Uchwała Nr LIV/1265/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej. 
 

13. Uchwała Nr LIV/1266/2018 – w sprawie zaliczenia ulicy Łącznej w Rzeszowie 
do kategorii dróg gminnych. 
 

14. Uchwała Nr LIV/1267/2018 – w sprawie pozbawienia statusu pomnika 
przyrody. 
 

15. Uchwała Nr LIV/1268/2018 – w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu dotyczącego wspierania edukacji młodzieży i współpracy 
międzynarodowej w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 
na rok 2018. 
 

16. Uchwała Nr LIV/1269/2018 – w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Rzeszowa. 
 

17. Uchwała Nr LIV/1270/2018 – w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  
z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia LIV sesji Rady Miasta 
Rzeszowa. 
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Płyta CD, zawierająca nagranie audio z LIV sesji Rady Miasta Rzeszowa, stanowi 
załącznik nr 45 do protokołu.  
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1300. 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
 

                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 
 
Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 
 
Agnieszka Kołodziejczyk 
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Biura Rady Miasta Rzeszowa 
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