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BRM.0002.2.12.2017   

 

Protokół Nr LII/1/2017 

z LII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 12 grudnia 2017 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 26 radnych w LII 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  

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

Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik  

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

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych, a także przedstawicieli 

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

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek 

obrad LII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu). Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany 

proponowanego porządku obrad i poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 4a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

 

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

 

2) Wniosek Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie 

porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 10a – prezentacji pn. „Rzeszowskiej 

Diagnozy Społecznej 2017”  

  

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

 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 30a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania. 

 

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

 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 31a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto 

Rzeszów. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (22 głosami „za”). 
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5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 31b – projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. 

 

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

 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 31c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami 

specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono obwód. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (22 głosami „za”). 

 

7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie  31d – projektu uchwały w sprawie trybu i rozliczania 

dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do 

sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we 

wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania 

informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu  

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji, a także 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych. 

 

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

 

8) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 31e – projektu uchwały w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie. 

 

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

 

9) Wniosek Pana Jerzego Jęczmienionki – Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie 

porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 31f – projektu uchwały w sprawie zmiany 

nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (22 głosami „za”). 

 

10) Wniosek Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa  

o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 10b – projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej 



3 

 

Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 

wniosek przeciwny. Uzasadnił swój sprzeciw faktem, że powyższa ustawa jest bardzo 

istotna i obejmuje wiele ważnych aspektów, w związku z czym radni powinni zapoznać 

się lepiej z przedłożonym stanowiskiem i nanieść ewentualne poprawki.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie punktu 10b został przyjęty  

15 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

11) Wniosek Radnego Pana Witolda Walawendra o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 5a – projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do 

Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. przyspieszenia prac nad porozumieniem 

pomiędzy gm. m. Rzeszów a Samorządem Województwa oraz zapisania środków  

w budżecie Województwa na realizację inwestycji pod nazwą Podkarpackie Centrum 

Lekkoatletyczne przy ul. Wyspiańskiego 22. 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział, że powyższy apel powinien być skierowany 

zarówno do Marszałka Województwa Podkarpackiego, jak i Prezydenta Miasta.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zwracając się do kibiców znajdujących 

się na sali, powiedział: „Sytuacja wygląda w ten sposób, że w budżecie Miasta zapisana jest kwota  

8 mln zł, całość inwestycji ma kosztować 32 mln zł, z czego 50% ma zapłacić Ministerstwo Sportu 

i po 25% Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. To co do nas należy wpisane jest w nasz budżet  

i moje stanowisko jest takie, że zdecydowanie należy Centrum Lekkoatletyczne wybudować”. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – dodał: „Wczoraj osobiście 

rozmawiałem telefonicznie z Panią Marią Kurowską – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

pytając o losy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Pani Marszałek powiedziała, że w tym 

momencie procedowane jest porozumienie i w najbliższych dniach, jeżeli zostanie ono zatwierdzone 

przez prawników, zostanie przesłane do Pana Prezydenta”. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział, że w porozumieniu, które zostało przesłane do 

Marszałka Województwa, kwoty znacznie różniły się od tych, które zostały ustalone podczas 

wstępnych rozmów władz Miasta z Marszałkiem dotyczących budowy Podkarpackiego 

Centrum Lekkoatletycznego.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie punktu 5a został przyjęty  

17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących. 
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12) Wniosek Pana Konrada Fijołka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, 

złożony w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 32 – projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa (kserokopia projektu uchwały stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Wniosek został przyjęty (19 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów 

wstrzymujących). 

 

13) Wniosek Pana Konrada Fijołka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, 

złożony w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 33 – projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa (kserokopia projektu uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (23 głosami „za”). 

 

14) Wniosek Pana Konrada Fijołka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, 

złożony w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 34 – projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa (kserokopia projektu uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (24 głosami „za”). 

 

15) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 28 – projektu 

uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych 

opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody  

i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o.  

w Boguchwale (kserokopia projektu uchwały, przedstawionej na druku: LII/9/2017, 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił,  

że projekty uchwał (punkt 28 i 29) muszą zostać wycofane ze względu na wprowadzenie 

z dniem dzisiejszym nowych ustawowych opłat za odprowadzanie ścieków i dostawę 

wody.  

  

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

 

16) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 29 – projektu 

uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, oraz do ceny 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 

wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie (kserokopia projektu uchwały, 

przedstawionej na druku: LII/10/2017, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (18 głosami „za”). 
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Uzupełniony porządek obrad LII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 

(począwszy od 2018 r.) 

2. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na 2018 rok. 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

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

4a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2018 roku. 

5a. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. 

przyspieszenia prac nad porozumieniem pomiędzy gm. m. Rzeszów a Samorządem Województwa 

oraz zapisania środków w budżecie Województwa na realizację inwestycji pod nazwą Podkarpackie 

Centrum Lekkoatletyczne przy ul. Wyspiańskiego 22. 

6. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Czersk. 

7. Oświadczenia i informacje. 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” (druk nr LII/17/2017).  

9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Rzeszowa na lata 2017 – 2020 (druk nr LII/1/2017).  

10. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa na lata 2013 – 2016  

z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 – 

2020”. 

10a. Prezentacja „Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej 2017”. 

10b. Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

11. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa  

prof. nadzw. dr hab. Jerzemu Posłusznemu. 

12. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Marcie 

Półtorak. 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 165/4/2008 –I „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie. 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  

i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”. 
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15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 47/4/2017 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa  

w rejonie ul. Dukielskiej i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie. 

16. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

17. Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane (druk nr LII/8/2017).  

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej (druk nr LII/2/2017).  

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej (druk nr LII/11/2017).  

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, położonych przy ul. Kowalskiej w Rzeszowie (druk nr LII/12/2017). 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski (druk  

nr LII/13/2017).  

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie (druk nr LII/3/2017). 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Zajęczej 

(druk nr LII/14/2017). 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Rzecha (druk nr LII/15/2017).  

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej (druk nr LII/4/2017 – dot. ul. Łącznej). 

26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLI/883/2017 z dnia  

28 marca 2017 r. (druk nr LII/5/2017). 

27. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/958/2017 z dnia  

30 maja 2017 r. (druk nr LII/6/2017). 

28. Zdjęty. 

29. Zdjęty. 

30. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr LII/16/2017).   

30a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu 

jej rozliczania. 

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego  

z Gminą Czudec (druk nr LII/7/2017).  

31a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju 

sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 
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31b. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. 

31c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół 

podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono obwód. 

31d. Uchwała w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do 

sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 

dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, a także 

ustalenia wysokości dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych 

schronisk młodzieżowych. 

31e. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.  

31f. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa. 

32. Zdjęty. 

33. Zdjęty. 

34. Zdjęty. 

35. Interpelacje i zapytania. 

36. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad. 1, 2. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – dokonała prezentacji projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, która stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. Następnie przedstawiła pisma Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie zawierające: 

 Uchwałę Nr 4/7/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego  

RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na  

2018 rok (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu); 

 Uchwałę Nr 4/9/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego  

RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

Miasta Rzeszowa na lata 2018-2047 (uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu); 

 Uchwałę Nr 4/92/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego  

RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  
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w projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r. (uchwała stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu). 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – dokonując prezentacji projektu 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2018, powiedział: „Przedkładam Wysokiej 

Radzie projekt uchwały budżetowej na 2018 r.  Dokument ten został opracowany z uwzględnieniem 

odpowiednich zapisów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym 

oraz ustawy o finansach publicznych. Zasady, wskaźniki, założenia przyjęte do opracowania projektu 

uchwały budżetowej na 2018 rok zostały przedstawione podczas sesji Rady Miasta w listopadzie.  

W przedłożonej Wysokiej Radzie uchwale budżetowej na 2018 r. dochody ogółem zostały 

wyszacowane na kwotę ponad miliarda trzystu dwudziestu siedmiu milionów zł co przedstawia slajd 

nr 1 z tego: 

 Dochody bieżące wyniosą prawie miliard 45 milionów zł, a 

 Dochody majątkowe ukształtują się na poziomie 282 mln zł. 

Udział dochodów majątkowych, a więc tych które finansują wydatki majątkowe stanowi  

21% dochodów ogółem. Pozostałe 79 % to dochody bieżące przeznaczone na finansowanie wydatków 

bieżących, czyli wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta we wszystkich obszarach 

życia publicznego.  

Źródła ważniejszych dochodów majątkowych przedstawia slajd nr 2. 

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostały zaliczone m.in.: 

• środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości 245 mln zł, co stanowi  

87% dochodów majątkowych ogółem, na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach 

projektów unijnych; 

• dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości 25 mln zł, tj. 9% dochodów majątkowych ogółem; 

• dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 12 mln zł, co stanowi 4% dochodów 

majątkowych ogółem. 

Szczegółowe dochody zostały przedstawione w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej. Zgodnie z ustawą 

o finansach publicznych zostały one ujęte wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich 

pochodzenia. 

Na slajdzie nr 3 zostały przedstawione wydatki ogółem. 

Zapisane w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. wydatki wynoszą miliard czterysta 

siedemdziesiąt dwa miliony zł, z tego:  

 na wydatki bieżące przypada prawie 999 mln zł, 

 natomiast  

 na wydatki majątkowe 473 mln zł. 

Kwota ustalona na wydatki bieżące zabezpieczy prawidłową realizację zadań własnych Miasta oraz 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem 

wynosi 68%. 

Wielkość środków zaplanowanych na wydatki majątkowe stanowi 32% wydatków ogółem.  

Strukturę wydatków bieżących   na finansowanie zadań własnych wg działów klasyfikacji budżetowej 

przedstawia slajd nr 4.  

Największa część środków w 2018 r. została przeznaczona na zadania z zakresu: 

 Oświaty i wychowania  

          oraz edukacyjnej opieki wychowawczej                398 mln zł,    

 Pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny              95 mln zł, 

 Transportu                                                                         95 mln zł,   

 Gospodarki komunalnej                                                     79 mln zł.     
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Na wydatki majątkowe z budżetu planuje się przeznaczyć w 2018 roku ponad 473 mln zł, a łącznie  

z inwestycjami spółek komunalnych Miasto zrealizuje zadania inwestycyjne za ponad 571 mln zł.  

Slajd nr 5 przedstawia strukturę wydatków majątkowych wg źródeł finansowania. Jak wynika z tego 

zestawienia: 

 51,0% środków na inwestycje w mieście pochodzi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu 

państwa,  

 39% finansowane jest z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, 

 pozostałe 10% ze środków własnych. 

Strukturę wydatków majątkowych miasta Rzeszowa przedstawia zestawienie graficzne nr 6. 

W przyszłym roku najwięcej środków planujemy przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych  

w działach: 

 transport 281 mln zł, co stanowi 59% ogółu wydatków majątkowych, 

 gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 45 mln zł, co stanowi 9% ogółu wydatków 

majątkowych, 

 kultura fizyczna 38 mln zł, tj. 8% wydatków przeznaczonych na inwestycje.   

Szanowni Państwo, do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w 2018 roku 

należy zaliczyć:  

 Budowa drogi od Lubelskiej do ul. Warszawskiej w wysokości 16 mln zł, w tym środki unijne   

to 12 mln zł;   

 Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty do granicy 

miasta Rzeszowa w kwocie 28 mln zł, w tym środki unijne to 21 mln zł;  

 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w wysokości 25 mln zł, w tym środki unijne to 

21 mln zł;  

 Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury w kwocie 95 mln 

zł, w tym środki unijne to 63 mln zł;  

 Przystanki: zespoły przystankowe w wysokości 11 mln zł, w tym środki unijne to 6 mln zł;  

 Dworzec Lokalny w kwocie 15 mln zł, w tym środki unijne to 10 mln zł;  

 Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym w wysokości 30 mln zł, w tym 

środki unijne to 25 mln zł;  

 Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego w wysokości 6 mln zł;   

 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego  

w kwocie 9 mln zł, w tym środki unijne to 4 mln zł;  

 Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8, przy  

ul. Dąbrowskiego w wysokości 2 mln zł; 

 Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu miejskim w kwocie 8 mln zł; 

 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w wysokości 8 mln zł, w tym środki unijne    

to 4 mln zł;  

 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji    

w wysokości 7 mln zł;                             

 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka w kwocie 4 mln zł;    

 Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo - Widowiskowego „Podpromie” w wysokości  

23 mln zł;     

 Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury w kwocie 18 mln zł, w tym środki 

unijne to 12 mln zł.  

W trakcie roku, w momencie pojawienia się w budżecie dodatkowych środków na zwiększenie 

wydatków inwestycyjnych, priorytetem będą te inwestycje, które zostały zgłoszone przez komisje 

Rady Miasta.  
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Budżet obywatelski w liczbach przedstawia slajd Nr 16 

Od 2014 r. przeprowadza się na terenie miasta konsultacje społeczne w sprawie Rzeszowskiego 

Budżetu Obywatelskiego w celu wybrania zadań priorytetowych dla mieszkańców.  

W 2014 r. na zadania wskazane przez mieszkańców przeznaczyliśmy w budżecie ponad 5 mln zł. Na 

2018 r. zaplanowaliśmy, zgodnie z protokołem komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego, kwotę 

ponad 7 mln zł na realizację 36 zadań zgłoszonych przez Rzeszowian.  

W Mieście realizujemy również zadania z zakresu administracji rządowej. W budżecie na 2018 r. 

planujemy kwotę ponad 160 mln zł. Strukturę tych wydatków ilustruje slajd nr 17. 

Z dotacji budżetu państwa planuje się wypłacić świadczenia wychowawcze dla 12 800 rodzin  

w ramach Programu Rodzina 500+, na łączna kwotę 139 mln zł, co stanowi 87% wydatków z zakresu 

administracji rządowej. 

Kolejny slajd nr 18 przedstawia strukturę przychodów i rozchodów 

Przychody w 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 184 mln zł. Kwota ta obejmuje: 

 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego      141 mln zł 

 emisję obligacji           40 mln zł 

 pożyczki                    3 mln zł 

Rozchody, czyli przypadające do spłaty w 2018 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 

poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 39,4 mln zł.  

W 2018 roku zostaną wykupione obligacje, których emisja miała miejsce w latach 2010 - 2012.  

Ze środków tych zostały sfinansowanie m.in. takie zadania jak: odprowadzenie wód opadowych  

z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa, wykup nieruchomości a także spłata wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań.  

Na zakończenie pragnę podkreślić, że sytuacja finansowa Miasta jest dobra, gwarantująca terminową 

spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz niskie ryzyko kredytowe, o czym świadczy ocena dokonana 

przez Fitch Ratings. 

Agencja ratingowa w marcu bieżącego roku podniosła, a we wrześniu potwierdziła międzynarodowe 

długoterminowe ratingi Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie 

„BBB+” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA (pol)”. Perspektywa ratingów jest 

stabilna.  

Agencja potwierdza dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w Mieście oraz dobry stan lokalnej 

gospodarki, a także umiarkowane zadłużenie Rzeszowa.  

Ta ocena przekłada się na możliwości pozyskiwania taniego kredytu z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, w 2017r. oprocentowanie poszczególnych transz tego kredytu wahało się  

w przedziale od 1,66 do 2,05 w skali roku. 

Wysoka Rado! 

Wyrażam głębokie przekonanie, że przedłożony dzisiaj Państwu projekt uchwały w sprawie budżetu 

na 2018 rok jest optymalny i zapewni sprawne funkcjonowanie naszego Miasta we wszystkich 

dziedzinach życia publicznego. Proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie.” 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Projekt uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2018 wraz z prezentacją 

stanowią kolejno załączniki nr 15 i 16 do protokołu. 
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Radny Pan Stanisław Ząbek – przedstawił opinię Komisji Ekonomiczno-Budżetowej Rady 

Miasta Rzeszowa na temat projektu budżetu Miasta na 2018 rok (opinia Komisji stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu). 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zabierając głos w imieniu Klubu 

Radnych „Rozwój Rzeszowa”, powiedział: „Chciałbym przedstawić opinię na temat budżetu 

Miasta na 2018 rok i od razu podkreślę - najlepszego budżetu w historii Rzeszowa, ponownie 

rekordowego budżetu w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się, 

że budżet przekroczył w Rzeszowie miliard złotych i wydawało się to nieprawdopodobną granicą. 

Najwyższy budżet w historii Miasta to efekt kilkunastu lat oddanej pracy na rzecz jego rozwoju, 

mądrej polityki pozyskiwania dochodów i wydatkowania środków, głównie na inwestycje, a więc na 

ten obszar, który się zwraca. Dzięki temu możemy znów chwalić się i cieszyć z rekordowego budżetu. 

Jak zwykle współczuć muszę opozycji, która w świetle tak znakomitych wyników czuje się nieco 

bezradna. W budżecie na 2018 rok dochody rosną skokowo, 83% dochodów majątkowych to środki 

unijne. W obecnych czasach sztuką jest pozyskiwać środki zewnętrzne, a nie wydawać środków 

własnych. Nasza proporcja wynosi 86-14% na rzecz pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej, 

zatem ma to kluczowe podejście do priorytetów jakie sobie zakładamy. Możemy pochwalić się 

wspaniałymi rosnącymi ratingami, co w dzisiejszym świecie finansowym ma ogromne znaczenie, aby 

pozyskiwać pieniądze jak najtaniej, jak najmniej obciążając przy tym naszych mieszkańców. Ta 

polityka przyniosła Rzeszowowi miano i symbol miasta, które najlepiej rozwijało się w minionych  

10 latach, co potwierdzają rankingi i analizy przeprowadzone w ostatnim czasie. Według diagnozy 

społecznej potrzeby mieszkańców zaczynają się lekko przesuwać: z tych potrzeb pierwszego rzędu jak 

np. naprawienie chodnika, ulicy, zapewnienia prawidłowej infrastruktury - w potrzeby wyższego 

rzędu. Dziś mamy infrastrukturę znakomitą, jedną z najlepszych w Polsce. Reakcją naszego budżetu 

 z uwzględnieniem tego, że przede wszystkim musimy szukać środków zewnętrznych, znajduje to 

odzwierciedlenie w budżecie przyszłorocznym, gdzie na 1 miejscu stawiamy te kwestie, które dzisiaj 

wiążą się z jakością życia, z jakością spędzania wolnego czasu. Pierwszym obszarem jest obszar 

transportu publicznego. Wprowadziliśmy bus-pasy, strefę płatnego parkowania, co przyczyniło się do 

poprawienia nowoczesnego oblicza naszego miasta, do zwiększenia zainteresowania transportem 

publicznym i także zwiększeniem dochodów. Inteligentny System Transportowy śmiem twierdzić,  

że mamy najlepszy w Polsce. Nasz kolejny budżet to kolejne kroki, aby unowocześniać tabor, zachęcać 

mieszkańców do transportu publicznego i włączać coraz to nowsze obszary. To wszystko przyczynia 

się do zmniejszania emisji, która związana jest z transportem publicznym poprzez jego ekologiczność, 

ale także poprzez zmniejszanie i zniechęcanie do jazdy prywatnymi samochodami. W ten sposób 

wpłyniemy na nieco mniejsze zanieczyszczanie powierza w naszym mieście. Kolejny duży obszar to 

przejście na odnawialne źródła energii. Już w tej chwili sporo zostało zrobione, wspomnę tylko 

chociażby o autobusach gazowych, ekomodernizacji naszych budynków, zakupie autobusów 

elektrycznych, przystankach i słupkach przystankowych zasilanych energią słoneczną oraz 

planowanym w ramach ROF-u programie parasolowym instalowania instalacji fotowoltaicznej. 

Rzeszów robi bardzo duży krok w kierunku nowych odnawialnych źródeł energii. A propos poprawy 

jakości powietrza chcemy Państwu niebawem zaproponować projekt uchwały, którym zwrócimy się do 

Ministerstwa Ochrony Środowiska z apelem o to, aby przyspieszyć działania na szczeblu krajowym  

w tym obszarze, tak żebyśmy mogli Rzeszów naprawdę czynić zielonym i żebyśmy mogli zadbać  

o jakość powietrza. Bardzo dużo robimy w kwestii zieleni w naszym mieście, w ubiegłym roku 

posadziliśmy tysiąc drzew, kilkanaście tysięcy krzewów i roślin. W przyszłym roku będziemy 

inwestować w obszary dodatkowe związane z kulturą, sportem, rekreacją. Wymienić można chociażby 

modernizację pływalni, modernizację basenów otwartych ROSiR, modernizację głównej hali sportowej 
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w naszym mieście. Ponadto niedługo rozpoczniemy bardzo ważną inwestycję tj. instalacja 

multimedialnego wyposażenia naszej trasy podziemnej, która jest główną atrakcją turystyczną  

w Rzeszowie. Przed nami również duże wyzwania w obszarze kulturalnym, np. próba wzmocnienia 

Teatru Maska poprzez współfinansowanie Ministerstwa Kultury. Wreszcie cała sfera obszarów 

Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego będzie realizowana bardzo duża część 

inwestycji. Przed nami jeszcze sporo wyzwań, mamy wiele koncepcji i pomysłów, które były omawiane 

podczas prac nad budżetem Miasta i umówiliśmy się z Panią Skarbnik, że wrócimy do nich w styczniu 

2018 roku, aby nie demontować dzisiejszego zrównoważonego kształtu budżetu. Postaramy się, aby 

podczas styczniowej sesji, gdy będziemy znali ostateczne wyniki finansowe budżetu, to co będzie do 

dyspozycji rozdysponować w drugim ruchu, oprócz tych wymienionych przez nas inwestycji. Mam tu 

na myśli np. rewitalizację parku na osiedlu 1000-lecia, czy chociażby dalsze inwestycje w parku na 

osiedlu Krakowska-Południe, a także nowe rzeczy jak wodny plac zabaw, system inteligentnego 

oświetlenia, kolejne kroki na rzecz ekologicznego transportu oraz parków i zieleni. Generalnie 

podsumowując stanowisko Klubu „Rozwój Rzeszowa”- będziemy popierać przyszłoroczny, rekordowy 

budżet naszego Miasta i będziemy nad nim pracować, aby dźwignię potrzeb wyższego rzędu podnosić 

wciąż wyżej, by jakość najlepiej rozwijającego się miasta w Polsce była jeszcze lepsza. Zachęcam 

opozycję do pozytywnego przegłosowania naszego wspólnego, rekordowego budżetu”.    

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w imieniu Klubu Radnych PiS, powiedział: 

„Budżet rzeczywiście mamy najwyższy, ale czy najlepszy, to sprawa dyskusyjna, zwłaszcza że budżet 

to jedno z podstawowych narzędzi, które jeśli jest właściwie użyte - pozwala wyzwolić potencjał  

i wykorzystać szanse przed którymi stoi miasto. Gdy spojrzymy na budżet Rzeszowa oraz połączoną  

z nim praktykę rządzenia, którą w ostatnim czasie możemy obserwować, to można jednak odnieść 

wrażenie, że mimo olbrzymich zasobów i potencjału, który drzemie w Rzeszowie, władze Miasta przez 

swoją politykę nie potrafią tego potencjału uwolnić i w pełni wykorzystać. Lepsze wykorzystanie 

szans, przed którymi znajduje się Rzeszów spowodowałoby, że ten rozwój byłby jeszcze bardziej 

dynamiczny, szybszy, efektywny, z pożytkiem dla mieszkańców. Gdyby nie proste zaniechania ze 

strony władz Rzeszowa być może dzisiaj budżet byłby wyższy o kolejne setki milionów zł, które 

udałoby się pozyskać na budowę obwodnicy południowej. Wielka strata dla Rzeszowa, która 

spowodowała, że dzisiaj nie możemy mówić o tym ważnym przedsięwzięciu, o ogromnym znaczeniu 

komunikacyjnym i strategicznym dla naszego miasta. Weźmy pod uwagę też inny aspekt. Budżet, nad 

którym dzisiaj dyskutujemy jest tak naprawdę budżetem wirtualnym. Praktyka poprzednich lat 

pokazuje, że budżet jest pewną projekcją, złudzeniem, fatamorganą. W grudniu 2016 r., gdy 

głosowaliśmy nad budżetem na 2017 rok mieliśmy zapisane po stronie wydatków 1 313 mln zł,  

a dzisiaj na koniec tego roku zostało 1 257 mln zł. To pokazuje, że można mieć wielkie obawy o to, jak 

będziemy kończyć ten budżet w 2018 roku, z jakim wynikiem, z jaką kwotą. Ile z tych inwestycji,  

o których dzisiaj się szumnie mówi będzie zrealizowanych. Te doświadczenia ostatnich lat, niestety  

w wielu aspektach brak skuteczności ze stron władz miasta, pokazują, że rzeczywiście do budżetu  

i WPF można wpisać wszystko, ale potem musimy borykać się z tym, że pewne inwestycje nie są 

realizowane. Można było oczywiście wpisać kilka lat temu zadanie budowy Rzeszowskiego Centrum 

Komunikacyjnego o wartości 300 mln zł. Dziś ta inwestycja skurczyła się do zaledwie 70 mln zł. 

Budowa dworca lokalnego pod wiaduktem pokazuje, że Miasto rezygnuje z wysiłków o budowę 

dużego, intermodalnego, zintegrowanego centrum komunikacyjnego, które mogłoby się stać 

prawdziwą ikoną Rzeszowa. Kilka lat temu też do budżetu miasta wpisano budowę Centrum Sztuki 

Współczesnej. W WPF z 2015 roku ta inwestycja była wpisana i gdyby była realizowana, to za rok 

byśmy to Centrum otwierali. Nie zrobimy tego, bo tej inwestycji również nie ma. Można by również 

dużo powiedzieć o budowie imponującego parku rekreacyjnego na Zalesiu, z którego zrezygnowano na 
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rzecz budowy kolejnych bloków. Dlaczego robimy nadzieje i obiecujemy mieszkańcom, że pewne 

inwestycje zostaną zrealizowane, które są potrzebne i oczekiwane przez nich, skoro się z nich 

wycofujemy? To co budzi pewny niepokój to fakt, że mimo wielu inwestycji i wielu przedsięwzięć, 

których w budżecie nie ma, poziom zadłużenia Miasta na ten rok wynosił 804 mln zł. Jest to kwota, 

która w sposób naturalny budzi niepokój, ale jeszcze większy niepokój budzi to, że gdy zobaczymy 

prognozę wzrostu tego zadłużenia w 2019 roku - zwiększy się ono do 120 mln zł, mimo że jak 

wskazywała Pani Skarbnik wydatki majątkowe spadną w 2019 roku w porównaniu z obecnym. 

Rozwój nowoczesnego miasta, które aspiruje do miana stolicy innowacji powinien również być celem 

podnoszenia komfortu życia mieszkańców. Ważnie jest to, aby w procesie zarządzania miastem 

zwracać uwagę na budowanie odpowiednich relacji społecznych, włączenie w proces decydowania  

o mieście również mieszkańców. Dzisiaj na sesję przyszli kibice jednego z klubów sportowych, żeby 

zabiegać o to, aby miasto wsparło realizację bardzo ważnego przedsięwzięcia. Jeśli władze nie będą 

słuchać głosu społecznego, to rozwój nie będzie na pewno wyglądał tak jakbyśmy sobie tego wszyscy 

życzyli. Jestem zdumiony dlaczego do tej pory nie ma w WPF zapisu kwoty 32 mln zł, która 

pozwoliłaby na rozpoczęcie tej inwestycji. Była dzisiaj mowa o rowerach IV generacji i od dłuższego 

czasu mówimy o zmodernizowaniu wypożyczalni rowerów miejskich, a nadal w budżecie tego nie ma. 

Posłuchajmy oczekiwań mieszkańców i zadbajmy o to, żeby w przyszłorocznym budżecie znalazły się 

środki na realizację tego zadania. Rzeszów potrzebuje nowoczesnego systemu wypożyczania rowerów 

na miarę naszych czasów. W ramach „Zielonego Pakietu” PiS zaproponował konkretne kwoty, które 

należałoby wpisać do budżetu na 2018 i 2019 rok, z pełną świadomością i odpowiedzialnością,  

że budżet nie może być zbytnio obciążony. Tych przedsięwzięć nie ma. Nie ma w Rzeszowie takiej 

inwestycji, która wydaje się oczywista. Wiele mniejszych miast mają tego rodzaje obiekty - mowa tu  

o aquaparku, o parku wodnym z prawdziwego zdarzenia. To są rzeczy, które są oczekiwane społecznie, 

a których w budżecie nie ma. Jeśli Rzeszów ma wykorzystać tę szansę przed którą stoi, to również 

musi robić wszystko, aby te środki, które udało się pozyskać z różnych źródeł były w sposób skuteczny 

wydatkowane. Rzeszów będzie korzystał z dofinansowania, które mamy mieć m.in. z Polski 

Wschodniej – 176 mln zł, tutaj wielkie podziękowania dla Ministerstwa Rozwoju i ministra Adama 

Hamryszczaka, który odpowiada za wdrażanie i realizację tego programu. Ten budżet to również  

37 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, którego instytucją zarządzającą jest Województwo 

Podkarpackie z Marszałkiem Władysławem Ortylem na czele. W tym budżecie są również środki, które 

dzięki wielkiemu zaangażowaniu i staraniom udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu przez 

europosła Tomasza Porębę na rozbudowę hali na Podpromiu. Te wszystkie pieniądze są w tym 

budżecie i nie da się tego zakwestionować. Zmierzając do końca mojego wystąpienia - Rzeszów ma 

ogromny potencjał, stoi przed wielką szansą, przed wielkimi możliwościami. Ważne jest to, żeby ten 

potencjał uwolnić. A żeby tak się stało to trzeba także dobrej zmiany w Rzeszowie, trzeba gospodarza, 

który będzie jeszcze lepiej wykorzystywał te środki, które są dostępne, po to, żeby nie marnować takich 

szans, które zostały zmarnowane w tym roku. Szanowni Państwo, budżet największy, ale czy 

najlepszy - mam co do tego poważne wątpliwości”. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w imieniu Klubu Radnych „Platforma 

Obywatelska”, powiedziała: „Dobrze, że występuję po Klubie Radnych PiS-u, bo będę mogła się 

odnieść do tych plugawych zarzutów. Nasz budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca 

również rok 2018 to dokumenty, które świadczą, że wchodzimy w mocną absorbcję środków unijnych. 

Wiadomo, że w każdym budżecie są wydatki sztywne tj. oświata, pomoc społeczna, gospodarka 

komunalna, transport i te obszary nie budzą emocji, tak jak zawsze przy uchwalaniu budżetu Miasta 

budzą emocje wydatki związane z inwestycjami. Dlatego też się do nich odniosę. Zadłużenie jakie 

mamy wcale nie jest duże. Jeżeli wydaliśmy ponad 3 mld na inwestycje, a zadłużenie mamy na 
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wysokości ok. 700 mln zł to jest to ¼ inwestycji. Oznacza to, że Miasto wykorzystuje potencjał. 

Najważniejszą inwestycją Miasta jest oczywiście program transportowy, który jest bardzo ważny dla 

mieszkańców Rzeszowa – kwota 184 mln, dzięki czemu mieszkańcy coraz częściej korzystają  

z komunikacji miejskiej i to jest właściwy kierunek, gdyż wykorzystujemy możliwości, które wskazują 

programy unijne. Odniosę się również do Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, które było 

marzeniem nas wszystkich tu zgromadzonych. Ze względu, że jednak nie doszło do porozumienia 

między trzema stronami PKP, PKS i Miasta przy udziale Marszałka, to dlatego zdecydowaliśmy się 

na budowę dworca podmiejskiego, a jednocześnie wchodzimy w program transportowy obejmujący na 

przyszłe lata przebudowę parkingów, przejść, rozjazdów itp. Budujemy ul. Warszawską i Lubelską 

jako kontynuację mostu Mazowieckiego, przebudowujemy ul. Podkarpacką, bardzo duże środki 

zarezerwowane są na kanalizację przy ul. Senatorskiej, kontynuujemy termomodernizację szkół. 

Bardzo duże kwoty w przyszłorocznym budżecie przeznaczone są na inwestycje sportowe  

np. przebudowa hali na Podpromiu, modernizacja i remont basenów, budowa lodowiska. Rady 

osiedlowe zwracały się o budowę czy remont wielu dróg lokalnych, które zostały ujęte w budżecie,  

ale warto zwrócić szczególną uwagę na dwie z nich tj. budowa drogi Św. Rocha i rozbudowa  

ul. Wieniawskiego. Ważnymi punktami w budżecie są również parki. Należy zwrócić uwagę,  

że modernizacja parku przy ul. Rycerskiej będzie w przyszłym roku realizowana. Kwota wprawdzie 

jest niska, ale na całość przeznacza się kwotę 3 mln zł i park będzie docelowo odnowiony. Wszystkich 

parków w jednym czasie nie da się przebudować, gdyż są to wydatki własne, bez dofinansowania,  

ale po kolei Miasto realizuje infrastrukturę rekreacyjno - wypoczynkową. Jeśli chodzi o wypowiedź 

mojego przedmówcy w kwestii obwodnicy południowej to mam wrażenie, że chcąc się wybielić 

opozycja powtarza kolejny raz kłamstwa, by w końcu ktoś uznał je za prawdę. Był czas żeby pomóc, 

podejść do urzędników, zwrócić się do Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Decyzja 

środowiskowa została wydana za późno, ponieważ dokumenty zostały przetrzymane i nie było w tym 

żadnej naszej winy. Nie mogę się też zgodzić z tym, że nie ma w Rzeszowie aquaparku. Wszyscy 

wiemy, że park wodny miał być budowany przez inwestorów - właścicieli Galerii Handlowej „Nowy 

Świat”, ale właśnie radni z PiS-u poparli mieszkańców, którzy protestowali. Można było tę inwestycję 

poprowadzić uwzględniając problemy wszystkich stron. Niestety ta sprawa została zaprzepaszczona. 

Biorąc pod uwagę to wszystko Klub Radnych PO oczywiście poprze budżet przygotowany przez Pana 

Prezydenta. Uważamy, że jest to budżet skrojony z największą starannością do wykorzystywania 

środków unijnych. Na koniec chciałam dodać, że Klub Radnych PO zwrócił się do Pana Prezydenta  

o uwzględnienie ewentualnie w czasie roku przebudowy trzech skrzyżowań: na osiedlu Pobitno, 

skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Witosa i ul. Powstańców Warszawy z ul. Rejtana. Wniosek o te 

dwupoziomowe skrzyżowania został przez nas składany już w 2014 roku, teraz go ponowiliśmy  

i liczymy, że uda się to zrealizować.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił radnych, aby nie 

wracali do tematu obwodnicy południowej, gdyż poza wzajemnym zrzucaniem na siebie 

odpowiedzialności nic nie wnosi do dyskusji.   

 

Radny Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Zanim wyrażę opinię 

„Nowoczesnej” nt. budżetu Miasta, odniosę się do wypowiedzi Pana Marcina Fijołka, z której wynika,  

że w mieście źle się dzieje. Otóż tak nie jest. Jeśli chodzi o zadłużenie to każdy wie, że każdą inwestycję 

inwestuje się kredytem. W ocenie „Nowoczesnej” ten budżet na miarę obecnych czasów jest budżetem 

bardzo dobrym. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że propozycje budżetowe będą idealne, ale taki jest 

charakter projektu budżetu, że jest on elastyczny, można go zmieniać i dopasowywać do możliwości  

i rzeczywistości. Myślę, że budżet ten jest bardzo mocno związany z rzeczywistością, nie ma w nim 
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żadnych wydatków na cele abstrakcyjne, które finansowo ciągnęłyby miasto w dół. Budżet jest 

zbilansowany, odpowiedzialny i oparty na realnych założeniach ekonomicznych. Myślę, że w dalszym 

ciągu wszyscy będziemy dumni słuchając pochwał o Rzeszowie, będziemy słyszeli, że miasto się 

rozwija i będziemy odczuwali satysfakcję z tego, że jesteśmy jego mieszkańcami. Natomiast co do 

konkretnych rzeczy chciałbym zwrócić uwagę na inwestycje. O tym, że budżet miasta jest rekordowy 

mowa już była, ale uważam też, że spektakularna jest kwota na inwestycje. Mianowicie 1/3 budżetu 

jest na nie przeznaczona i proszę zwrócić uwagę na to, że w żadnych z wielkich polskich miast tak nie 

jest. W Krakowie jest to 1/6 budżetu, we Wrocławiu, który jest symbolem prężnego rozwoju 

gospodarczego i w Warszawie jest to 1/5. Na tych przykładach widać, że jest to znacznie mniej niż  

u nas. Jeśli chodzi o kwestie szczegółowe to bardzo cieszę się, że rozpatrywana jest propozycja 

wielopoziomowych skrzyżowań, cieszę się również, że zabezpieczone są pieniądze na przebudowę ulicy 

Wieniawskiego. Warto też wspomnieć o tym, że budżet naszego Miasta wynosi prawie 1,5 mld zł,  

a wartość budżetu województwa podkarpackiego to 1,6 mld zł co pokazuje skalę porównawczą.  

Na koniec zwracam się z apelem do władz wojewódzkich, do władz samorządowych i do części radnych 

klubu opozycyjnego: jeżeli nie chcecie pomagać w rozwoju naszego miasta to przynajmniej nie 

przeszkadzajcie”.  

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Możemy zachwycać się 

wysokością budżetu, tylko nie o to chodzi żebyśmy się zachwycali liczbami, tylko wskazali jakie są 

konkretne efekty tego budżetu. I tu, jeśli chodzi o to jak ma być on realizowany, to naprawdę jest sporo 

wątpliwości i według mnie można było to zrobić znacznie lepiej. Zacznę nietypowo, ponieważ wszyscy 

mówili o inwestycjach, ja chcę powiedzieć o kulturze. W tym roku odbyły się dwie bardzo ważne 

debaty o kulturze, których wymowa była dość obiektywna, ponieważ jedna zorganizowana przez Pana 

Konrada Fijołka, druga zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. O dziwo te debaty miały wiele 

wspólnych konkluzji, a mianowicie takich, że nakłady na kulturę i kondycja życia kulturalnego  

w Rzeszowie nie jest najlepsza. Potwierdziły to ogólne badania, w których okazało się, że Rzeszów  

w wydatkach na kulturę jest jednym z końcowych miast w rankingu. Myślałem, że te nasze dość 

obiektywne, merytoryczne dyskusje, spowodują, że podejście do życia kulturalnego w Rzeszowie się 

zmieni. I co się okazuje? Niewiele się zmieniło, bo jeżeli w tej chwili mamy nakłady w budżecie na 

kulturę rzędu 2,5%, to Rzeszów wypada na tle innych miast bardzo słabo. Mowa była wcześniej  

o Centrum Sztuki Współczesnej. Pokazywane były piękne wizualizacje, ale władze miasta tego nie 

zrobiły, więc po co te obietnice? Już kilka miesięcy temu, kiedy wiadomo było, że ta inwestycja nie ma 

szans na realizację, zaproponowałem, żeby wykorzystać piękną działkę przed Ratuszem, gdzie kiedyś 

stała kamienica. Ta lokalizacja przy salonie miejskim, przy rynku, jest wymarzona do tego, żeby 

powstała tu jakaś instytucja kultury. Niestety nikt nie wziął mojej propozycji pod uwagę, uważam,  

że ze szkodą dla życia kulturalnego. Myślałem też, że uda się w tym roku powołać Radę Kultury, aby 

doradzała jak firmować życie kulturalne, jak planować nakłady na to, ale niestety tego też nie udało się 

zrealizować.”  

 

Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Sądzę, że dzisiejszy dzień 

jest bardzo ważny dla Rzeszowa, bo oprócz debaty budżetowej na rok 2018 jest to również dzień 

podsumowania budżetu 2017 roku. Słuchając wcześniejszych wypowiedzi nie wiem, jak można mówić 

o jakichkolwiek zaniechaniach, przy takich rankingach jakie ma Miasto. Wystarczyło przyjść na 

chociaż jedno spotkanie Prezydenta z mieszkańcami Rzeszowa i posłuchać o nagrodach dla miasta  

i władz. W nawiązaniu do wypowiedzi dotyczących Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, 

należy zaznaczyć, że jest ono realizowane, w części miejskiej. Wszyscy oczekują, że to Miasto będzie 

tym dobrym, który zrobi wszystko w stolicy województwa, mimo, że partnerem jest też Samorząd 
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Województwa. Miasto przystąpiło do projektu i będzie go realizować, ale to wspólnie powinniśmy o to 

zadbać. Mówicie o zielonym mieście. Jak można nie zauważyć w Rzeszowie 15 parków? W związku  

z powyższym uważam, że jakakolwiek krytyka jest bezzasadna. W dniu dzisiejszym mamy 3 miejsce  

w Polsce jeśli chodzi o ilość ławek w mieście. Wydawałoby się że to błaha sprawa, ale jest to 

fantastyczna rzecz, gdyż jesteśmy przyjaznym miejscem dla seniorów. Dane z dnia dzisiejszego:  

3 miejsce w konkursie „Kocham swoje miasto”. Cała Polska to widzi i pozytywnie ocenia, a radni  

PiS-u tego nie zauważają.”   

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Moi koledzy zgłaszają 

zasadne wnioski, uwagi do budżetu i ja również chciałbym zgłosić propozycje, które w tym budżecie 

powinny się znaleźć. Są to: darmowe przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i wygaszanych 

gimnazjów, które powinny się rozpocząć od września 2018 r. Już ok. 30 samorządów w Polsce 

zdecydowało się na takie rozwiązanie tj. Kraków, Warszawa, Lublin, Radomsko, Jastrzębie-Zdrój. Aby 

uprzedzić głosy, że to jest rozdawnictwo, że nie mamy pieniędzy, chciałabym przedstawić główne 

założenia na jakich opierają się te samorządy. To jest ich konkretna strategia, a nie rozdawnictwo, bo 

to nie tylko sprawa polityki prorodzinnej, bezpieczeństwa i zdrowia, bo ona dotyka smogu w mieście 

czy odległości na terenach przyłączonych. Są to sprawy ważne, ale darmowe przejazdy to też strategia 

żeby wychować dzieci, aby komunikacja miejska stała się dla nich w dorosłym życiu alternatywą  

w stosunku do samochodów. Musimy zauważać, że samochodów w mieście takim jak Rzeszów będzie 

przybywać w zastraszającym tempie, a dróg - mimo, że robimy wiele w tym względzie - nigdy nie 

będzie za dużo. Ciekawą informację zwrotną po wprowadzeniu darmowych biletów dla dzieci daje 

samorząd Warszawy. Pani Wiceprezydent stwierdza, że pomimo wielu obaw miasto nie traci, ale 

zyskuje, dlatego że zwiększyła się liczba sprzedanych kart miejskich, bo rodzice przesiadają się do 

komunikacji miejskiej. Proszę, żeby taka kwota znalazła się w naszym budżecie. Druga sprawa to 

aquapark. W Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy 1,5 mln zł na projekt, ale proszę zgadnąć  

w którym roku te pieniądze będą na ten projekt przeznaczone? – w 2027 r. Uważam, że Miasto 

potrzebuje takiej inwestycji. Kolejną ważną sprawą są tereny inwestycyjne. Uważam, że powinniśmy 

rozpocząć bardzo intensywne działania, zmierzające do scalania działek, np. w obszarze Dworzyska. 

Mamy tam grunty, firmy tam inwestują, ale jest tam też dużo działek prywatnych i powinniśmy 

przeznaczyć kwotę, żeby działki te scalać, aby następni inwestorzy przychodzili do miasta, gdyż 

obszarów pod inwestycje nie mamy zbyt dużo.”  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w trybie ad vocem, odpowiedział,  

że propozycja dotycząca bezpłatnych biletów jest dobra, jednak należy zrobić dokładne 

wyliczenia.  

  

Radny Pan Stanisław Ząbek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Kilka dni temu 

otwieraliśmy wspólnie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego 

potężną obwodnicę, niestety nikogo z PiS-u podczas otwarcia nie było. Tam była widoczna 

współpraca. Czy to nie jest osiągnięcie? Jest, i to ogromne. Obwodnicę południową, po odmrożeniu 

środków, będziemy realizować odcinkami i na pewno ona powstanie. Kolejnym przykładem na 

współpracę z innymi urzędami to przebudowa ul. Sikorskiego. Co do naszego udziału, jako gminy 

miasto Rzeszów w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym - ostatnio powstał parasolowy projekt 

wykorzystania zastępczych, odnawialnych źródeł energii, 2200 zgłoszeń mieszkańców  

o zainstalowanie fotowoltaiki. Czy to nie jest osiągnięcie i perspektywa dalszego rozwoju? Czy to nie 

są działania zmierzające do ochrony środowiska?”. 
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Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Nie spodziewałem się, że tak kiepsko oceniacie ten budżet i skupicie się głównie na 

atakowaniu szefa klubu opozycyjnego. Zacytuję parę wypowiedzi z sali, gdzie mówiliście m.in.  

o kulturze, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca wypadamy bardzo blado - nie są to słowa 

opozycji. O inwestycjach - nie wzięto pod uwagę wielu wniosków Rad Osiedli, które wnioskowały 

m.in. o oświetlenie ulic, budowę ścieżek rowerowych, rewitalizację parków, budowę basenu wspólnego 

dla osiedli Budziwój, Biała, Drabinianka itp. Jeszcze jeden cytat: na przyszły rok nie została 

uwzględniona kwota na budowę mieszkań socjalnych. Ja chciałem przytoczyć słowa opcji rządzącej, 

żeby pokazać jak to wygląda, w waszym ujęciu. Już rok temu mówiłem o tym, żeby dotrwać do końca 

kadencji i zastanowić się jak poprawiać budżet w czasie roku, żeby był on lepszy, z nowymi 

pomysłami, a nie obrażaniem i atakowaniem siebie nawzajem. Proszę o taką refleksję, jeszcze przed 

głosowaniem.” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział,  

iż odnośnie ścieżek rowerowych wśród miast wojewódzkich Rzeszów zajmuje pierwsze 

miejsce w długości sieci rowerowej i znajduje się w czołówce miast pod kątem budowanych 

ścieżek rowerowych.  

 

Radny Pan Bogusław Sak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Od 12 lat jestem radnym  

i od zawsze jako Rozwój Rzeszowa mówiliśmy, że do końca trwania edycji unijnych budżet 

ukierunkowany był na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Uważam, że każdą złotówkę pozyskaną  

z kieszeni naszych obywateli powinniśmy oglądać z dwóch stron i na każdą złotówkę szukali drugiej 

złotówki w dziedzinie inwestycji, które Miasto winno wprowadzić w swoją infrastrukturę. Chcę 

podkreślić, że pozyskiwanie środków zewnętrznych jest sztuką nie do przecenienia, ale żeby te środki 

pozyskać muszą być programy pomocowe, które są dedykowane. W ostatnim czasie liczba tych 

programów jest niestety coraz mniejsza i przykładem może być rewitalizacja parków, na które nie ma 

środków unijnych. Budżet Miasta oraz WPF zawierają dużo działań inwestycyjnych 

proekologicznych. Mówiliśmy już o systemach energooszczędnych, woltaice, ale za wolno 

przygotowywane są przez rząd programy niskoemisyjne, które wejdą w życie dopiero w 2019 roku,  

a przecież czystość powietrza jest teraz jednym z najważniejszych zadań, z jakim musimy się jak 

najszybciej zmierzyć. Jeśli chodzi o zwiększenie jakości naszego wypoczynku, to w WPF zapisane są 

inwestycje typu miękkiego. Żeby realizować potrzeby niższego i wyższego rzędu potrzebne jest 

pozyskiwanie środków unijnych. Możemy wydawać środki własne, ale zwrócimy się do obywateli  

i podniesiemy podatki żeby wybudować dodatkowe obiekty kultury? Na pewno są one potrzebne, ale 

potrzebne jest też dofinansowanie. Mamy się czym pochwalić, chociażby działaniami w dziedzinie 

gospodarki komunalnej. Zbudowaliśmy w ostatnim okresie czasu fabrykę wody, poprawiamy jakość 

oczyszczalni. Jeżeli chcemy coś nowego zbudować - wskażmy od razu źródło finansowania, aby nie 

obciążać tym kieszeni mieszkańców.”  

 

Radny Pan Waldemar Kotula – odnosząc się do wypowiedzi radnego Pana Wiesława Buża 

w kwestii osiedlowych spotkań Prezydenta z mieszkańcami, wskazał, że spotkania 

odbywały się na poszczególnych osiedlach po przedłożeniu radnym projektu budżetu,  

w związku z czym wnioski mieszkańców nie zostały uwzględnione.  

 

Radny Pan Kamil Skwirut – w trybie od vocem, odpowiedział, że wiele wniosków 

zgłaszanych podczas osiedlowych spotkań realizowanych jest na bieżąco w ciągu roku.  
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Za przykład podał Osiedle Bzianka, gdzie 90% wniosków mieszkańców zostało w ciągu 

roku wykonanych.  

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – poparł wypowiedź przedmówcy i dodał, że wnioski 

mieszkańców Osiedla Staroniwa również uzyskały akceptację władz Miasta i zostały 

zrealizowane oraz nadal są na bieżąco realizowane.  

 

Radna Pani Danuta Solarz – zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na 

doposażenie gabinetów stomatologicznych i opiekę stomatologiczną w rzeszowskich 

szkołach podstawowych. Dodała, że dyrekcja Narodowego Funduszu Zdrowia posiada 

środki na kontraktowanie ww. przedsięwzięcia.  

 

Radny Pan Witold Walawender – powiedział, że radni z obozu opozycyjnego zamiast 

krytykować budżet Miasta powinni przyłączyć się do działań zmierzających do poprawy 

życia mieszkańców poprzez np. pomoc przy przejęciu Zamku Lubomirskich na cele kultury, 

pomoc przy wypracowaniu wspólnego stanowiska dotyczącego Centrum Sztuki 

Współczesnej czy obwodnicy południowej. Wskazał, że potrzebna jest współpraca i wspólna 

aktywność wszystkich klubów, aby Rzeszów mógł się w pełni rozwijać.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Wszystkim nam 

zależy, żeby Rzeszów się rozwijał, żeby miał dobry budżet i żeby jak najlepiej wykorzystał potencjał 

rozwojowy. Ja uważam, że szansy rozwojowej w pełni nie wykorzystujemy i moglibyśmy ją inaczej 

wykorzystać.” Dodał, że wnioski i propozycje do budżetu składane przez opozycję nie są od 

wielu lat dopuszczane, mimo, że są to prośby składane w imieniu mieszkańców.  

Za przykład podał wnioski zgłaszane od ponad roku o budowę aquaparku oraz budynku 

dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej na Osiedlu Słocina. Zaznaczył, że wstydem stolicy 

innowacji jest to, że nie dba się o bezpieczeństwo i porządek publiczny.   

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w trybie ad vocem odpowiedział: „Jeśli 

chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną na Słocinie, to jesteśmy w trakcie przerabiania zjazdu przy  

ul. Witolda do ul. Paderewskiego. Obok jest działka, którą zamierzamy przeznaczyć na budowę 

remizy”. Odnośnie budowy aquaparku zaznaczył, że przyjdzie czas na jego budowę, jednak  

w pierwszej kolejności należy realizować inwestycje, które zapewnią miastu rozwój i nowe 

miejsca pracy. Kończąc wypowiedź, zwrócił się do swojego przedmówcy z prośbą, żeby nie 

nastawiał negatywnie mieszkańców Osiedla Słocina, tylko dołożył starań przy budowie 

zbiorników przeciwpowodziowych, zgodnie z wolą Marszałka Województwa 

Podkarpackiego.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – odpowiedział, że od lat wszelkie jego działania 

skierowane są na to, aby potok Młynówka został uregulowany i żeby zbiorniki wodne 

zostały wybudowane.   

 

Radny Pan Janusz Micał – przychylnie odniósł się do pozytywnych wypowiedzi 

przedmówców dotyczących przyszłorocznego budżetu Miasta i zwrócił szczególną uwagę 

na rozbudowę ulicy Podkarpackiej, przebudowę basenów ROSiR, połączenie ul. Lubelskiej  

z ul. Warszawską. Zaznaczył, że są to bardzo potrzebne inwestycje i pogratulował tak 

dobrze przygotowanego projektu budżetu.  
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Radna Pani Maria Warchoł – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Z pełnym uznaniem 

zapoznałam się z budżetem Miasta, który jest zbilansowany i odpowiedzialny. Inwestycje planowane 

są na dużą skalę i z wielkim rozmachem. Szczególną uwagę zwróciłam na plany przebudowy 

głównych skrzyżowań i cieszy mnie, że tak wiele ciekawych rozwiązań jest planowanych. Prośby 

mieszkańców i Rad Osiedli są dostrzegane przez władze Miasta i takim przykładem może być 

chociażby budowa ronda przy ul. Wiktora - inwestycja, która na prośbę mieszkańców znalazła się  

w przyszłorocznym budżecie. Ja jako radna i przewodnicząca Rady Osiedla Krakowska-Południe będę 

prosić o bieżącą realizację rewitalizacji naszego parku osiedlowego. Przychylnie odnoszę się również do 

podniesionej wcześniej prośby odnośnie budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Słocinie. 

Wiele ważnych rzeczy było wcześniej przytaczanych, jednak ja jako osoba, która od zawsze związana 

jest z oświatą, bardzo cieszę się, że znaczna część środków w przyszłorocznym budżecie została 

przeznaczona na edukację. Dziękuję.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Musimy mieć 

świadomość, że dyskusja nad budżetem to jest swoisty rytuał, który co roku odbywamy i mając tę 

świadomość powinniśmy oszczędzać swoje emocje i nerwy, bo wiadomo, że po tej dyskusji zmian  

w budżecie nie będzie. Mnie się marzy taka sytuacja, w której opozycja powie tak: uważamy, że to 

przedsięwzięcie jest ważniejsze niż tamto, w związku z czym proponujemy je zamienić. Albo mówi 

tak: widzimy sposób na uzyskanie dodatkowych pieniędzy, w związku z tym zwiększmy dochody  

i przeznaczmy je na takie lub inne przedsięwzięcie. Ja rozumiem, że to jest marzenie, które się nie ziści, 

żadna opozycja się nigdzie, w żadnym układzie, bez względu na to kto rządzi, nie zdobędzie no to,  

bo to jest ryzyko. Miejmy więc tego świadomość i nie brnijmy w niepotrzebne spory, bo tylko się 

skłócimy. Chciałbym się jednak odnieść do paru rzeczy, które moim zdaniem były sporą przesadą. 

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne - wiemy przecież, że jest kilka miast w Polsce, którym się udało 

to zrealizować, ale za każdym razem olbrzymie pieniądze inwestował tam biznes, bo tylko wtedy jest 

szansa zrobienia czegoś co przyniesie dochody i zwrot wyłożonych pieniędzy. W Rzeszowie też taką 

próbę podjęliśmy paręnaście lat temu, rozmawiałem z PKP - oni zlecili opracowanie takiego studium 

wykonalności przedsięwzięcia o charakterze biznesowym, w otoczeniu dworca. I z tego studium jasno 

wynikło, że ponieważ Galeria Rzeszów już była w trakcie budowy, to miejsca na kolejny obiekt 

handlowy już tutaj nie ma. I z tego powodu nic z tego nie wyszło. Wiemy dokładnie jaki jest stan 

finansów PKS-u - oni nie mają pieniędzy, nie dostaną kredytu, bo nie mają pod co tego kredytu wziąć. 

Marzeń niestety nie zawsze da się realizować. To samo odnosi się do parku na Zalesiu - przecież to nie 

dlatego, że nie chcieliśmy, tylko musieliśmy oddać te tereny, a że właściciele chcą tam budować bloki, 

to do tego musimy się odnieść. Odnośnie zadłużenia. To jest identyczna sytuacja jak na początku 

mówiłem. Jak ktoś uważa, że zadłużenie jest za duże, to niech powie co z budżetu wykreślić i wtedy 

zadłużenie się zmniejszy. Mamy także świadomość, że znaczna część tych pieniędzy idzie na dopłaty 

do pieniędzy unijnych i to jest szansa, którą trzeba wykorzystać. Co do bezpłatnych biletów dla dzieci: 

to jest świetny pomysł, tylko trzeba to starannie policzyć, bo to są wydatki bieżące. Jak za bardzo je 

rozdmuchamy, to nie będzie pieniędzy na to, żeby się zadłużać, bo nie będziemy mieli zdolności 

kredytowej. Jest także w tych wystąpieniach sporo tzw. czystego populizmu, ale ja to wszystko 

rozumiem - musicie być przeciwko temu budżetowi, taka jest kolej rzeczy.” 

Kończąc wypowiedź zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  

 

Wniosek został przyjęty. Za zamknięciem dyskusji głosowało 16 radnych, 1 radny był 

przeciwny, a 1 radny wstrzymał się od głosu.  
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Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa została przyjęta 15 głosami „za”, przy 7 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących. 

 

Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2018 została przyjęta 15 głosami 

„za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podziękował, że pozytywne przyjęcie 

budżetu Miasta na nadchodzący rok. 

 

Ogłoszono 15-minutową przerwę. 

 

Ad. 3 

Pani Janina Filipek – Skarbnik 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 18 do protokołu). Poinformowała 

również, że przedstawiony projekt zawiera autopoprawkę obejmującą kosmetyczne zmiany 

związane z przesunięciem oszczędności z końca roku 2017 na przyszły rok oraz ze zmianą 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dodała, że w wyniku ww. przesunięć zmniejszą się 

zobowiązania finansowe na przyszłe lata. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa wraz z autopoprawką została przyjęta 11 głosami „za”,  

bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

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

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

i załącznikami stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

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

została przyjęta 11 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4a 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

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

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

i załącznikami stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

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

została przyjęta 12 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 5 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego  

w 2018 roku. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2018 roku została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

Ad. 6 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Czersk. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Czersk została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 10a 

Dr Hubert Kotarski, dr Krzysztof Malicki i dr Krzysztof Piróg z Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego – przedstawili prezentację pn.: „Rzeszowska diagnoza społeczna 

2017”, stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu.  

 

Ad. 5a 

Radny Pan Witold Walawender – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu 

do Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. przyspieszenia prac nad porozumieniem 

pomiędzy gm. m. Rzeszów a Samorządem Województwa oraz zapisania środków  

w budżecie Województwa na realizację inwestycji pod nazwą Podkarpackie Centrum 

Lekkoatletyczne przy ul. Wyspiańskiego 22. Następnie przedstawił uzasadnienie do  

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

protokołu). 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – dodał do wystąpienia przedmówcy informację,  

iż 22 listopada podczas sesji Rady Miasta radni zostali zapewnieni, że porozumienie zostało 

podpisane przez Prezydenta Miasta i przekazane do Marszałka Województwa. W związku  

z brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony Urzędu Marszałkowskiego przedkłada się  

ww. apel.  
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Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „Uważam, że jest to jak najbardziej słuszny apel  

i zdecydowanie będę namawiał wszystkich radnych, żeby za tym apelem zagłosowali.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Jeżeli trwają rozmowy nt. szczegółów podpisania 

umowy, to czy naciskanie na Marszałka Województwa podejmując powyższą uchwałę nie będzie 

kontrproduktywne? Obawiam się, że postawienie na ostrzu noża takiej deklaracji może tylko 

zaszkodzić. Jeżeli zgodnie z przekazaną informacją przez Prezydenta Sienko - rozmowy trwają  

i zmierzają ku finalizacji, to uważam, że z powyższym apelem lepiej poczekać.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wskazał,  

że projekt uchwały zawiera liczne błędy i jest nielogicznie przygotowany. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – złożył wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do 

komisji. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że nie ma sensu kierować 

powyższego projektu uchwały do komisji, ponieważ należy działać, aby inwestycja szybko 

powstała.  

 

Wniosek Radnego Pana Grzegorza Koryla w sprawie skierowania projektu uchwały do 

komisji nie uzyskał akceptacji radnych. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, 15 było 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego 

dot. przyspieszenia prac nad porozumieniem pomiędzy gm. m. Rzeszów a Samorządem 

Województwa oraz zapisania środków w budżecie Województwa na realizację inwestycji 

pod nazwą Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne przy ul. Wyspiańskiego 22 została 

przyjęta 15 głosami „za”, przy 8 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 7 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił harmonogram 

sesji Rady Miasta na 2018 rok oraz poinformował o przeniesieniu sesji z 29 grudnia  

na 28 grudnia br. Przedstawił również pismo wyjaśniające do uchwał z 21 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa, stanowiące załącznik nr 25 do protokołu.  

Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag Protokół Nr L/1/2017 z L sesji Rady Miasta 

Rzeszowa odbytej w dniu 24 października 2017.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował,  

że w wyniku badań przeprowadzonych w ramach projektu „Miasto 2007-2017” Rzeszów 

zdobył pierwsze miejsce. Dodał, że żadne inne miasto w Polsce tak dobrze jak Rzeszów nie 

wykorzystało swojego potencjału w ciągu ostatnich 10 lat i żadne inne nie ma też tak 

dobrych perspektyw na przyszłość.  

Poinformował również, że Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa znalazł się  

w gronie laureatów, którzy zostali zaproszeni na Galę Innowacje w Polityce 2017. Konkurs 

wyróżniał najbardziej kreatywne i odważne umysły Europy, a Rzeszów zgłosił projekt  
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w kategorii Społeczność Lokalna: „Wdrażanie inteligentnego miasta przyszłości: 

zaangażowanie mieszkańców”.  

 

Ad. 8 

Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków w Rzeszowie – przedstawiła 

projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 26 do protokołu). Poinformowała 

również, że do projektu uchwały dołączono autopoprawkę do załącznika nr 3 stanowiącą 

uzupełnienie w zakresie sprawozdania z przygotowania konsultacji społecznych z grudnia 

br. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” wraz  

z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad. 9 

Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków w Rzeszowie – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Rzeszowa na lata 2017 – 2020. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Rzeszowa na lata 2017 – 2020 została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad. 10 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił Raport  

z realizacji „Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa na lata 2013 – 2016  

z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 – 2020” 

(ww. dokument stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

 

Ad. 10b. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Następnie przedstawił 

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

załącznik nr 29 do protokołu). 
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Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Zapoznałem się z propozycją zmiany ustawy i z tym co Pan Przewodniczący Rady przedłożył  

i praktycznie we wszystkim się nie zgadzam. Projekt ustawy zawiera faktycznie wiele istotnych 

zmian, które według mnie są korzystne i pomagają obywatelom w partycypacji społecznej, chociażby 

poprzez koncepcję budżetu obywatelskiego, bardziej przejrzyste wybory, prostszą inicjatywę 

uchwałodawczą, większą kontrolę społeczną itp. Dziwię się, że ktoś może ku temu protestować.” 

 

Radny Pan Robert Homicki – nie zgodził się z przedmówcą i powiedział, że podjęcie 

powyższej uchwały jest jak najbardziej zasadne. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgadzając się z wypowiedzią Radnego Pana Waldemara 

Szumnego, powiedział, że nie jest w stanie zgodzić się z zarzutami, które są podniesione  

w omawianym stanowisku.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała, że niezależne samorządy to największy 

sukces transformacji ustrojowej w Polsce, a projekt ustawy ma na celu je upartyjnić. 

Zaznaczyła, że przedstawiony apel wyraźnie się temu przeciwstawia i wskazuje, że projekt 

ustawy powinien zostać dopracowany.   

 

Radny Pan Wiesław Buż – zgodził się z wypowiedzią przedmówczyni wskazując,  

że proponowane przez partię „Prawo i Sprawiedliwość” zmiany w projekcie ustaw  

o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz w Kodeksie wyborczym  

w jawny sposób naruszają zasady demokratycznego państwa prawa.  

 

Radny Pan Mariusz Olechowski – zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Strony 

Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

został przyjęty 14 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

 

Ad. 11 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa prof. nadzw. dr 

hab. Jerzemu Posłusznemu. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa 

została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
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Ad. 12 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Marcie Półtorak. 

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

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa 

została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad. 13 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 165/4/2008 –I „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie. Następnie przedstawiła 

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

załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 165/4/2008 –I „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 14 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  

i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym 

stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 295/7/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie  

ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” została przyjęta jednogłośnie,  

18 głosami „za”. 

 

Ad. 15 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 47/4/2017 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie 

ul. Dukielskiej i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym 

stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 47/4/2017 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie 

ul. Dukielskiej i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami 

„za”. 

 

Ad. 16 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

została przyjęta 14 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 17 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,  

z jakich mogą być wykonane. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady  

i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

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

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 37 do 

protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

Ad. 19 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

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

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

nr 38 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami „za”. 

 

Ad. 20 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, położonych przy ul. Kowalskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

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

i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 39 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, położonych przy ul. Kowalskiej w Rzeszowie została przyjęta  

16 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 21 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski. Następnie 

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

i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski została 

przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad. 22 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie. Następnie przedstawił 
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uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 41 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad. 23 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości przy ul. Zajęczej. 

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

z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 42 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości przy ul. Zajęczej 

została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 24 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie 

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

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik  

nr 43 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Rzecha została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad. 25 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

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

załącznik nr 44 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 26 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLI/883/2017 z dnia  
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28 marca 2017 r. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 45 do 

protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLI/883/2017 z dnia 

28 marca 2017 r. została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad. 27 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/958/2017 z dnia  

30 maja 2017 r. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 46 do 

protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/958/2017 z dnia 

30 maja 2017 r. została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 30 

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 47 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody została przyjęta 

jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad. 30a 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad udzielania 

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

i sposobu jej rozliczania. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 48 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad 

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

postępowania i sposobu jej rozliczania została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 
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Ad. 31 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą 

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

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 49 do protokołu). 

  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego  

z Gminą Czudec została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad. 31a 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 50 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie, 

19 głosami „za”. 

 

Ad. 31b 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto 

Rzeszów jednostkach oświatowych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 51 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto 

Rzeszów jednostkach oświatowych została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad. 31c 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół 

podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono 

obwód. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 52 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla 

publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych 

przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 

którym ustalono obwód została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad. 31d 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania, terminu 

przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 

terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji,  

a także ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych. 

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

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 53 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania, terminu 

przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 

terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji, 

a także ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk 

młodzieżowych została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 31e 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie. Następnie 

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

stanowi załącznik nr 54 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
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Ad. 31f 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (kserokopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 55 do protokołu). Wyjaśnił, że ulica ma otrzymać nazwę Jana 

Niemierskiego, ponieważ, dotychczasowa nazwa jest zbyt długa. Z wnioskiem o zmianę 

nazwy ulicy Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty na ulicę Jana Niemierskiego wystąpiła 

firma Promost Consulting, której siedziba mieści się przy ww. ulicy. W uzasadnieniu podała, 

że zbyt długa nazwa powoduje wiele komplikacji. Dodał również, że najlepszym 

rozwiązaniem byłoby, aby nazwą Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty opatrzyć jedno  

z rzeszowskich rond, ponieważ przy rondach nie ma żadnych adresów.   

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział, że zasadnym byłoby wskazać równolegle, które 

rondo otrzyma ww. nazwę. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji 

Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa 

wskazane zostało rondo na Osiedlu Staroniwa.  

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – poinformował, że Rada Osiedla Staroniwa wnioskowała 

o nadanie nazwy ww. ronda im. „Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 r.” i nadal swój wniosek 

podtrzymuje.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że nadal żyją żołnierze  

10 Sudeckiej Dywizji Piechoty i to z nimi należałoby porozmawiać, aby należycie 

uhonorować ich zasługi nazwą umieszczoną w odpowiednim miejscu. W związku  

z powyższym poprosił o odłożenie w czasie nadanie ww. nazwy.  

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek formalny o skierowanie powyższego projektu 

uchwały do Komisji. 

 

Wniosek Radnego Pana Sławomira Gołąba o skierowanie ww. projektu uchwały do 

Komisji został przyjęty (14 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących). 

 

Ad. 35 

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

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

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

Pan Grzegorz Koryl) zgłosili interpelacje, które stanowią kolejno załączniki od nr 56 do  

62 do protokołu. 

 

Ad. 36 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres  

od 16 sierpnia 2017 r. do 14 września 2017 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 63 do 

protokołu).  

Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 
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Na LII sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2017 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące 

uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LII/1195/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa. 

2. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na 2018 rok Nr LII/1196/2017. 

3. Uchwała Nr LII/1197/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  

4. Uchwała Nr LII/1198/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2017 r.   

5. Uchwała Nr LII/1199/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2017 r.   

6. Uchwała Nr LII/1200/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 

Województwa Podkarpackiego w 2018 roku. 

7. Uchwała Nr LII/1201/2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk. 

8. Uchwała Nr LII/1202/2017 w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa 

Podkarpackiego dot. przyspieszenia prac nad porozumieniem pomiędzy gm. m. Rzeszów  

a Samorządem Województwa oraz zapisania środków w budżecie Województwa na 

realizację inwestycji pod nazwą Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne przy  

ul. Wyspiańskiego 22. 

9. Uchwała Nr LII/1203/2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”.  

10. Uchwała Nr LII/1204/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Miasta Rzeszowa na lata 2017 – 2020.  

11. Uchwała Nr LII/1205/2017 w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Strony 

Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

12. Uchwała Nr LII/1206/2017 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa. 

13. Uchwała Nr LII/1207/2017 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa 

Marcie Półtorak. 

14. Uchwała Nr LII/1208/2017 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 165/4/2008 – I „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie. 

15. Uchwała Nr LII/1209/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009  

w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”. 
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16. Uchwała Nr LII/1210/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 47/4/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Dukielskiej i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie. 

17. Uchwała Nr LII/1211/2017 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

18. Uchwała Nr LII/1212/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady  

i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane.  

19. Uchwała Nr LII/1213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej.  

20. Uchwała Nr LII/1214/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej.  

21. Uchwała Nr LII/1215/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Kowalskiej w Rzeszowie. 

22. Uchwała Nr LII/1216/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski.  

23. Uchwała Nr LII/1217/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie.  

24. Uchwała Nr LII/1218/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Zajęczej. 

25. Uchwała Nr LII/1219/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha.  

26. Uchwała Nr LII/1220/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 

27. Uchwała Nr LII/1221/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa  

Nr XLI/883/2017 z dnia 28 marca 2017 r.  

28. Uchwała Nr LII/1222/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa  

Nr XLIV/958/2017 z dnia 30 maja 2017 r.  

29. Uchwała Nr LII/1223/2017 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.   

30. Uchwała Nr LII/1224/2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom 

wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania. 

31. Uchwała Nr LII/1225/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

międzygminnego z Gminą Czudec.  

32. Uchwała Nr LII/1226/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 
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33. Uchwała Nr LII/1227/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę 

Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. 

34. Uchwała Nr LII/1228/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla 

publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych 

przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 

którym ustalono obwód. 

35. Uchwała Nr LII/1229/2017 w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania, terminu 

przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 

terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji,  

a także ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych. 

36. Uchwała Nr LII/1230/2017 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków  

w Rzeszowie. 

 

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

porządku obrad dokonał zamknięcia LII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

nr 64 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1540. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała: 

 

Magdalena Pachorek 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 
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