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Protokół Nr LXI/1/2018 

z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa, zwołanej na wniosek 

Radnych Miasta Rzeszowa w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), 

odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.       

 

 Na ustawowy stan 26 radnych w LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa 

uczestniczyło według listy obecności 23 radnych, co stanowi wymagane quorum do 

prawomocności obrad (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia  

LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, zwołanej na wniosek Radnych Miasta Rzeszowa, na 

podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta 

Rzeszowa, Jego Zastępców i współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych 

Miasta, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad 

Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), przedstawicieli prasy, 

radia i telewizji, a także przybyłych mieszkańców miasta (lista obecności osób zaproszonych 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Ponadto powitał przybyłego na sesję Prorektora ds. 

Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego P. Wojciecha Walata.    

 Następnie Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad  

LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 

do protokołu). Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Prezydenta Miasta dotyczący 

wprowadzenia do proponowanego porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Dodał, że: 

„Rzecz dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia związanego z budową budynku dla jednostki 

straży pożarnej na Dworzysku. Zgodnie z ustawą, żeby zmienić porządek obrad tego rodzaju 

sesji jest wymagana zgoda wnioskodawców. Nie widzę Radnego P. Marcina Fijołka, więc 

pytam, kto  

w imieniu wnioskodawców wypowie się na ten temat. Bo jeśli nie będzie wypowiedzi, to 

potraktuję Państwa milczenie jako zgodę.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - odpowiedział: „Panie Przewodniczący, nikt z nas nie zna 

tego projektu uchwały. Może Pan Przewodniczący wyjaśniłby, o co chodzi?” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - wyjaśnił: Ma być budowany obiekt dla 

straży pożarnej i brakuje pieniędzy. Chcemy dołożyć pieniądze z budżetu Miasta. W sumie 

kwotę 

1 200 000 zł.”            

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dodał: „Ta inwestycja będzie 

również dofinansowywana przez Panią Wojewodę i Starostę. Rozumiem, że jest zgoda, proszę 
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Państwa. Oprócz tego potrzebne jest przegłosowanie bezwzględną większością głosów. 

Głosujemy wprowadzenie tego punktu jako pierwszego punktu dzisiejszych obrad.” 

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Nie 

pierwszego. Proponuję punkt 2 a.”         

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Zerowego. Zgodnie  

z tradycją sprawy finansowe zawsze załatwialiśmy na początku. To jest pół minuty.” 

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: 

„Proszę nie robić, nie wiem, szopki czy kabaretu. Nie znamy treści dokumentu. Sesja została 

zwołana  

z ważnej społecznie przyczyny. Dla mieszkańców Rzeszowa bardzo ważnego tematu. Jeżeli my 

się teraz zgadzamy, żeby uzupełnić porządek obrad, to teraz nie narzucajcie nam, że to ma 

być główny punkt sesji. Zerowy, jak to mówi Pan Przewodniczący. Bo tematem dzisiejszej 

sesji jest co innego i o tym chcemy rozmawiać. Przy okazji możemy wyrazić zgodę, owszem, 

na dodatkowy punkt i to robimy. Ale proponujemy w punkcie 2 a.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Czy mam to 

traktować jako brak zgody na umieszczenie tego punktu na początku sesji? Dobrze. 

Weźmiemy to pod uwagę. Zauważcie Państwo, że jest to dofinansowywanie inwestycji 

prowadzonej przez Straż Pożarną, przy współudziale Starosty i Wojewody.”    

 

 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Dlatego 

wyrażamy zgodę.”  

 

 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Chciałem odnieść się do wypowiedzi 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Waldemara Szumnego. Wystarczy przeczytać jedno 

zdanie: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Rzeszowa poprzez skrócenie 

czasu dojazdu zastępów straży do zdarzeń, a przez to szybszą możliwość podjęcia działań 

ratowniczych. I wiadomo, że uchwała jest zasadna.”     

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Dobrze, jest zgoda 

wnioskodawców dzisiejszej sesji na wprowadzenie tego tematu w punkcie 2 a. Głosujemy taki 

wniosek.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa w punkcie 2 a - został 

przyjęty 21 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.    

 

 Nie zgłoszono innych wniosków o zmianę proponowanego porządku obrad.  

      

 Porządek obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta: 
 

1. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa  

w zakresie ustanowienia ulg na gminne przewozy pasażerskie dla uczniów  

i studentów na terenie Gminy Miasto Rzeszów.  
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2. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/1426/2018 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Miasto Rzeszów.   

 

2a.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

     Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

3. Oświadczenia i informacje. 

 

4. Interpelacje i zapytania. 

 

5. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

 

 Przystąpiono do realizacji porządku obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

 

Ad. 1. 

 

 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa  

w zakresie ustanowienia ulg na gminne przewozy pasażerskie dla uczniów  

i studentów na terenie Gminy Miasto Rzeszów (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Wyjaśnił: „Projekt uchwały, który na dzisiejszą sesję 

przygotowaliśmy i dla którego ta dzisiejsza sesja została zwołana jest projektem, nad którym 

podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta radni nie chcieli dyskutować. A szkoda, bo ten 

projekt uchwały, jak Państwo widzicie, ten problem, którego dotyczy jest bardzo istotny  

z perspektywy oczekiwań społecznych i interesu mieszkańców, jak też z perspektywy rozwoju 

naszego miasta. Zaproponowaliśmy to rozwiązanie jako z jednej strony odpowiedź na 

propozycję, którą przedstawił Pan Prezydent dotyczącą zwolnienia z opłat za bilety dla 

studentów tylko i wyłącznie zza granicy. Zaproponowaliśmy, aby ulgi objęły wszystkich 

studentów, bez względu na to, czy pochodzą spoza naszego kraju czy są obywatelami 

polskimi. Uważamy, że tego typu podejście do tego problemu jest przede wszystkim 

sprawiedliwe. Nie wyklucza żadnej z grup studentów, tylko traktuje wszystkich w sposób 

jednakowy i każdemu daje szansę i prawo skorzystania z tego typu ulg. W przypadku 

studentów obniżenie cen biletów o połowę w stosunku do tych, które obowiązują teraz, myślę, 

że to jest takie rozwiązanie, taki projekt, który może promować, pokazać nasze miasto jako 

miasto przyjazne studentom. Rzeszów musi walczyć o to, żeby być silnym i ważnym ośrodkiem 

akademickim. Trzeba robić wszystko, żeby Rzeszów jako ten ośrodek akademicki wspierać. To 

jest jedno z tych narzędzi. To jest narzędzie, które może pokazać, zaprezentować nasze 

miasto, jako to, które jest przyjazne dla wszystkich studentów. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że 

studenci polscy, którzy obecnie stanowią zdecydowaną większość, ok. 41 tysięcy studentów 

studiuje w Rzeszowie, to oni przede wszystkim budują Rzeszów jako ośrodek akademicki. 

Rzeszów powinien o nich zabiegać. W tej chwili trwa walka na tzw. rynku akademickim o 

studenta. Nasze miasto bez studentów na pewno nie rozwijałoby się tak jak byśmy sobie tego 

życzyli. Dla nas każdy student jest na wagę złota. Powinniśmy o tych studentów walczyć. 

Przedstawienie naszego miasta jako miasta, które wprowadza tego typu rozwiązania jest w 

moim przekonaniu tym instrumentem, który buduje pozytywny obraz, pozytywny wizerunek 

Rzeszowa. Druga sprawa to bezpłatne przewozy, bezpłatne bilety dla uczniów. Szanowni 

Państwo, to jest rozwiązanie, z którego skorzystało już wiele miast w Polsce, rozwiązań, które 
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bardzo często przynoszą pozytywne rezultaty. Jak choćby Warszawa, gdzie mimo obniżki cen 

biletów, wprowadzenia darmowych biletów dla uczniów, wzrosły przychody z tytułu 

komunikacji miejskiej, ponieważ wiele osób, wielu rodziców, przesiadło się m.in. na 

komunikację miejską. Bo skoro ich dzieci mogą z takiej bezpłatnej formuły biletów korzystać, 

to oni również z tego sposobu transportu po mieście korzystają. To jest również inwestycja w 

przyszłość, bo to jest budowanie dobrych nawyków, dobrych praktyk od dzieciństwa. Jeśli 

nauczymy dzieci, nauczymy młodzież korzystania  

z komunikacji miejskiej, a z pewnością darmowe przejazdy są tutaj, przyznamy to chyba 

wszyscy, bardzo mocną zachętą, to zaowocuje to w przyszłości. Zaowocuje tym, że w 

przyszłości zdecydowana większość tych osób, które w dzieciństwie korzystały z komunikacji 

miejskiej, również później, przyzwyczajeni do tej formy transportu, będą z niej korzystać. 

Więc to traktujemy, Szanowni Państwo, jako inwestycję. Inwestycję, która powinna 

zaowocować m.in. tym, że mniej z nas będzie korzystać z samochodów, zmniejszą się korki w 

Rzeszowie, zmniejszy się ruch, co ma również z pewnością niebagatelne znaczenie, jeśli 

mówimy o zanieczyszczeniu powietrza, o smogu, z którym staramy się wszyscy cały czas 

walczyć i wszyscy przywiązujemy do tego dużą wagę. To są główne przesłanki za tym, aby 

tego typu rozwiązania w naszym mieście wprowadzić. Są oczywiście obawy, że może to na tym 

etapie spowodować pewne koszty związane z wprowadzeniem tego typu ulg. Wszystkie miasta 

miały tego typu obawy. Dla przykładu Poznań, gdzie wprowadzono tego typu rozwiązanie, 

jakim są darmowe przejazdy dla uczniów. W tamtym mieście wprowadzono tego typu 

przejazdy dla uczniów do 15. roku życia, szacowany koszt tego typu rozwiązań wyniósł ok. 2,5 

mln zł. Nie muszę mówić o ile Poznań jest większym miastem od Rzeszowa i te koszty również 

oczywiście proporcjonalnie są też większe. W przypadku Gdyni, gdzie również wprowadzono 

bezpłatne przejazdy dla dzieci i uczniów do 20. roku życia, koszt został oszacowany przez 

wnioskodawców, którzy składali tego typu projekt, na ok. 1,5 mln zł, a przez władze miasta na 

ok. 3 mln zł. Gdynia jest również większym miastem od Rzeszowa i tam te koszty na pewno 

byłyby wyższe niż u nas. Trzeba również zwrócić uwagę na to, że te koszty, o których mówimy, 

to są koszty, które jakby wynikają z tych rachunków, które teraz prowadzimy. Czyli po prostu 

zakładamy, że część tych biletów nie zostanie sprzedana, bo skoro dajemy ulgi, to one jakby 

automatycznie nie wpływają do miejskiej kasy. Ale powinniśmy również brać pod uwagę to, że 

tego typu rozwiązania mogą przynieść również korzyści. Bo w przypadku np. Gdyni, która 

wprowadziła tego typu rozwiązania dla osób, które płacą w mieście podatki, które są 

zameldowane w mieście, spowodowały, że osoby bez tych ulg, aby z nich korzystać, zaczęły 

płacić w mieście podatki i meldować się. Myślę, że w Rzeszowie to również mógłby być 

mechanizm, który przyniósłby korzyści. Więc ten koszt,  

o którym pewnie dzisiaj też będzie mowa, należy także rozważyć pod kątem, o którym 

mówiłem. Należy również rozważyć pod kątem potencjalnych zysków, które te rozwiązania 

mogą przynieść w przyszłości, gdy część z nas zrezygnuje z samochodów, zmniejszy się 

poziom natężenia ruchu w mieście. Nie muszę też chyba tłumaczyć, że korki, duży ruch w 

mieście, niska prędkość przemieszczania się po mieście, to są realne koszty, które każdy z 

mieszkańców Rzeszowa również ponosi. Dlatego proszę, żeby dzisiaj poważnie podyskutować 

nad tym projektem uchwały. Projektem, który może sporo zmienić na lepsze. Liczymy, że ta 

dyskusja dzisiaj będzie merytoryczna i tego oczekujemy. Proszę o przyjęcie tej uchwały.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - stwierdził: „Przed przyjściem na dzisiejsze obrady sesji 

Rady Miasta, zwołane zgodnie ze statutem i w tak ogromnym pośpiechu, ale w niezwykle 

istotnej sprawie dla Miasta Rzeszowa i nie tylko, bo próbuje się nam przedstawić i 

potwierdzić to dla opinii publicznej, że Rada Miasta Rzeszowa na ostatniej sesji podjęła 

uchwałę błędną, niestosowną, karzącą kogoś, wpływającą negatywnie na rozwój miasta, 

ograniczającą możliwości funkcjonowania w tym mieście, oczywiście w obrębie uczelni i 
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studentów. Ale  

w żadnym miejscu nie pokazano w uzasadnieniu, czytałem bardzo dużo materiałów, 

wypowiedzi i publikacji, nie zwrócono uwagi na główne uzasadnienie Pana Prezydenta i 

części Rady,  

w której mówiliśmy przede wszystkim o kierunku na zwiększenie ilości studentów.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: Przepraszam, mam 

wrażenie, że Pan Radny odnosi się do drugiego punktu.”      

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „Ja się odnoszę tak, dlatego że Pan 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS też pomieszał jedno z drugim. W swoim wystąpieniu 

mówił o jednym i o drugim projekcie uchwały. Dlatego chciałem się do tego odnieść.”           

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Skoncentrujmy się na 

tym projekcie uchwały.”             

 

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „Dobrze, skupię się na pierwszym projekcie 

uchwały. To jest projekt bardzo poważny. Podobne projekty, jeśli chodzi o ulgi i zwolnienia, 

występują w kilku miastach w Polsce i zagranicą. Powtarzam w kilku. W tych miastach są to 

próbne projekty, które mają na celu zbadać, na ile przynoszą określony, pozytywny skutek  

z chwilą ich wprowadzenia. Żadne z tych miast na dzień dzisiejszy nie osiągnęło pozytywnego 

efektu wprowadzenia takiego projektu. Kraków, Warszawa, Gdynia, o których tutaj była 

mowa,  

z Częstochową włącznie. Dlatego tak szybkie działanie w środku roku budżetowego uważam, 

że jest czystą populistyczną zagrywką, bo jest to rok wyborczy i czas przedwyborczy. Sądzę, że 

w mieście, w którym wprowadzamy ogromne projekty ekonomiczne, transportowe  

w obrębie transportu, my musimy je w odpowiednim czasie rozliczyć, omówić, sprawdzić jak 

działają, i na podstawie tej oceny podejmować następne kroki. Jest również bardzo dużo 

ważnych inwestycji ekonomicznych, i teraz Panie Radny da się to wyliczyć, nie tak jak Pan 

pokazywał gdzieś tam na bazie miast porównawczo. My w Rzeszowie, dysponując takim 

elektronicznym systemem rozliczenia, możemy te skutki w stosownym czasie i miejscu wyliczyć 

bardzo dokładnie. Zobaczyć również skąd mamy uzyskać na to przychody po to, żeby 

poszukać pieniędzy na ten wydatek, który Państwo proponujecie. Wydatek bardzo 

uzasadniony, być może bardzo potrzebny, ale czy na tym etapie i w takiej fazie wprowadzania 

w mieście systemu komunikacyjnego w całości, bo tutaj w szczegóły nie będziemy wchodzić, o 

wartości ponad  

400 mln zł. Jesteśmy jeszcze w fazie jego wdrażania. W związku z tym myślę, że jest potrzebny 

czas na dokładne wyliczenie i ewentualnie poszukanie możliwości. Dlatego składam wniosek, 

żeby w dniu dzisiejszym, owszem podyskutować trzeba, bo jesteśmy tu, przyszliśmy, ten 

projekt uchwały skierować albo do dalszego procedowania albo na tym etapie po prostu 

najnormalniej w świecie go odrzucić i przygotować dobre, konkretne rozwiązanie służące 

właśnie tej grupie mieszkańców Rzeszowa.” 

                                          

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Szanowni Państwo, 

tylko kilka słów uzupełnienia. Według otrzymanych dzisiaj danych, które opracował Zarząd 

Transportu Miejskiego, a które ja rozesłałem do Państwa dopiero gdzieś koło godz. 13.00 czy 

14.00, przyjęcie tej propozycji kosztowałoby nas rocznie od 8 mln zł do 9 mln zł. Corocznie 

Miasto do MPK albo raczej do kosztów transportu dopłaca ok. 35 mln zł. Oznaczałoby to 

zatem, że te nasze dopłaty wzrosną. Siłą rzeczy zmniejszyłaby się ilość pieniędzy  jakimi 

dysponujemy na inne przedsięwzięcia, w szczególności na inwestycje. Nie mamy jeszcze, tak 

jak powiedział mój poprzednik, zamkniętych całorocznych doświadczeń z miast, które 
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wprowadziły tego typu rozwiązania, a są miastami porównywalnymi z Rzeszowem. Warszawa 

to nie jest żaden przykład. To jest zupełnie inna skala i inne uwarunkowania. Więc nie można 

się kierować doświadczeniami, które stamtąd płyną. Po trzecie, ta propozycja ma charakter 

swoistego rozdawnictwa. Ją oczywiście można poszerzać w dowolny sposób. Powiedzieć, że 

może komunikacja byłaby bezpłatna dla wszystkich i to pewnie też byłoby bardzo dobrze 

odebrane. Ja jestem zdania, to jest mój prywatny pogląd, że wszelkiego rodzaju rozdawnictwo 

czynione przed wyborami jest podejrzane. Sumując te okoliczności, o których powiedziałem, 

myślę, że po zakończeniu roku obrachunkowego, kiedy będziemy mieli doświadczenia z innych 

miast, kiedy będziemy wiedzieć, o ile wzrosną nam koszty, ponieważ jak Państwo wiecie, 

kupujemy przecież nowe, drogie autobusy. One po wprowadzeniu na stan naszego majątku 

spowodują, że wzrośnie wartość amortyzacji, a tym samym albo będziemy musieli zwiększyć 

nasze dopłaty albo zwiększyć ceny biletów, żeby to zrównoważyć. Biorąc to wszystko pod 

uwagę, uważam, że tego typu analizę i decyzję, jako Rada Miasta, pewnie oczywiście już w 

nowym składzie, podejmować w następnej kadencji, kiedy będziemy dysponować 

wiarygodnymi danymi i kiedy będziemy mieli szansę podjąć decyzję odpowiedzialnie, a nie 

populistycznie. Dlatego będę głosował przeciwko tej uchwale.” 

 

 Radny P. Czesław Chlebek - powiedział: „Jesteśmy w trakcie roku obrachunkowego 

i wprowadzanie „na kolanie” takich niespodzianek nie jest na miejscu. Trzeba dokładnie 

policzyć koszty, ile będzie to nasze Miasto kosztować, bo to nie będą małe kwoty. Sądzę, że 

wszyscy jesteśmy za tym, żeby jak najbardziej ulżyć młodzieży uczącej się i studentom  

i wprowadzić maksymalnie duże ulgi. Ale to wszystko jest do policzenia. Myślę, że dobrym 

rozwiązaniem byłoby, ponieważ wypowiedzieli się przedstawiciele jednego i drugiego klubu  

i Pan Przewodniczący Rady, zamknięcie dyskusji. Dlatego stawiam formalny wniosek  

o zamknięcie dyskusji, aby nie podbijać niepotrzebnie atmosfery.” Następnie w imieniu Klubu 

Radnych „Rozwój Rzeszowa” poprosił o przerwę w obradach Rady Miasta.      

 

 Radny P. Robert Kultys - zgłosił wniosek przeciwny do wniosku o zamknięcie 

dyskusji.   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zarządził przerwę w obradach 

Rady Miasta. 

 

 Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta. 

 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jest wniosek 

formalny o zamknięcie dyskusji i głos przeciw.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Proszę Państwa, oczywiście większość Rady 

może przegłosować każdy wniosek, również ten. Natomiast ja zachęcałbym do głosowania 

przeciw, dlatego, że ten wniosek wykazuje kompletne niezrozumienie sytuacji. Mamy 

naprawdę bardzo poważny społecznie problem, którym mieszkańcy Rzeszowa, w przynajmniej 

ich znaczna część, żyje od kilku tygodni. Nie chcieliście Państwo dyskutować o tym problemie 

na poprzedniej sesji. Daliśmy Wam szansę, żebyście dyskutowali o tym na sesji 

nadzwyczajnej.  

A Wy nadal nie chcecie dyskutować. Przynajmniej Pan Radny Czesław Chlebek nie chce 

dyskutować, nie chce przeanalizować bądź co bądź ciekawego projektu, który my zgłaszamy 

od trzech lat. My od trzech lat zgłaszamy, a wy mówicie nie, po wyborach. A po wyborach 
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znowu będzie, że za następne trzy lata. To jest po prostu nieodpowiedzialność. Jeżeli mieliście 

szansę zauważyć, jak to jest ważny społecznie problem, jak wielu mieszkańców oburzyło się 

tym, co się dzieje, to przynajmniej pochylcie się nad tym problemem. Przeanalizujcie, 

zobaczcie jak ten problem z różnych stron wygląda i dopiero wtedy podejmijcie decyzję.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji - został przyjęty 12 głosami za, przy  

9 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.       
 

 Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla 

Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie ustanowienia ulg na gminne 

przewozy pasażerskie dla uczniów i studentów na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów - głosowało 9 radnych, 14 radnych było przeciwnych, żaden radny 

nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nie została przyjęta.    

 
Ad. 2. 

 

 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/1426/2018 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Miasto Rzeszów (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Powiedział: „Projekt 

uchwały, który Klub Radnych PiS skierował na dzisiejszą sesję, znalazł się w porządku obrad, 

ponieważ uważamy, że ta uchwała, która została przyjęta na poprzedniej sesji przez większość 

w Radzie Miasta Rzeszowa, jest uchwałą niesprawiedliwą i uchwałą krzywdzącą 

zdecydowaną większość z grupy studentów. Przyznała bowiem darmowe przejazdy tylko i 

wyłącznie dla studentów z zagranicy, pomijając zupełnie studentów z Polski. Nie znam 

Szanowni Państwo żadnej takiej sytuacji, żadnego przypadku, w którym studenci z Polski w 

jakimkolwiek kraju otrzymywaliby większe ulgi od innych studentów, którzy w danym kraju 

studiują. Jest to Szanowni Państwo, moim zdaniem, ewenement i chciałbym, żeby Rzeszów 

jednak nie był przykładem takiego ewenementu. Uważam, że wszyscy studenci, którzy studiują 

w Rzeszowie, bez względu na to skąd pochodzą, tak jak mówiłem wcześniej, zasługują na 

objęcie takimi samymi ulgami. W poprzedniej uchwale, nad którą nie chcieliście Państwo 

dyskutować, po raz kolejny zlekceważyliście tę propozycję, nawet nie chcieliście się nad nią 

pochylić, poza jedną wypowiedzią, przepraszam dwoma, i nie chcieliście tej dyskusji podjąć o 

tym, żeby wprowadzić 50 % obniżki cen biletów dla wszystkich studentów, bez zróżnicowania 

skąd oni pochodzą. Uważam, że przynajmniej ta uchwała będzie jakimś gestem 

sprawiedliwego potraktowania wszystkich studentów, bo reakcje młodych ludzi, studentów, 

którzy w Rzeszowie studiują, jeśli Państwo śledziliście te informacje czy komentarze, które 

pojawiały się na różnego rodzaju serwisach społecznościowych i w internecie, generalnie 

pokazywały jak duże niezrozumienie  

i jak duży brak akceptacji jest dla tego typu rozwiązań, które Państwo wprowadzacie, które w 

moim przekonaniu nie skutkują niczym pozytywnym. Nie przyniosą, moim zdaniem, nagle 

zwiększonej liczby studentów z zagranicy, którzy przyjadą akurat do Rzeszowa z Chin, 

Hiszpanii, Portugalii tylko i wyłącznie dlatego, że Miasto daje darmowe przejazdy. Moim 

zdaniem, nie jest to główny determinant tego, żeby ktoś wybierając miejsce na świecie, w 

którym chce studiować, akurat brał pod uwagę to, czy będzie mógł się przejechać za darmo 
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miejską komunikacją czy też nie. Myślę, że jest znacznie więcej bardziej istotnych czynników, 

które mają charakter promocyjny dla danego ośrodka akademickiego. Natomiast uważam, że 

wprowadzenie ulg dla wszystkich studentów byłoby rzeczywistym, mocnym sygnałem do tego, 

aby pokazywać Rzeszów jako Miasto, które jest przyjazne wszystkim studentom, bez 

różnicowania. Szanowni Państwo, nie chcę już przedłużać. Na ten temat zostało już 

powiedziane bardzo wiele. Proszę o rozsądek podczas tego głosowania i głębszą refleksję nad 

tym, nad czym Państwo za chwilę będziecie podnosić ręce bądź nie, bo to są sprawy, które 

rzeczywiście interesują bardzo wielu Rzeszowian. Szanowni Państwo, nie lekceważmy więc 

tego i potraktujmy tę sprawę poważnie.”       

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Może Pan Prorektor 

Uniwersytetu Rzeszowskiego Wojciech Walat powie dwa zdania. Bardzo proszę.”   

 

 P. Wojciech Walat - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu 

Rzeszowskiego - powiedział: „Na początku chciałbym powiedzieć, że - jak klasycznie 

powiedziano w jednym z filmów - czuję się troszkę wstrząśnięty, zmieszany sytuacją, która 

zaistniała wokół grupki studentów, która też jak przysłowie mówi „Wiosny nie czyni”. 

Rzeszów nie jest miastem, które jest umiędzynarodowione, niestety. A tego 

umiędzynarodowienia wymaga od nas ustawodawca. Wymagał tego przed 25. laty, czyli po 

1991 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wymagał tego w ustawie z 2005 r., 

kolejnych nowelizacjach  

i wiemy, że wymaga tego od nas ustawa, która czeka tuż tuż na uchwalenie. A my 

niecierpliwie, czekając z jednej strony wakacji, a z drugiej strony przygotowując uczelnię do 

nowego roku akademickiego próbujemy również rozwiązać ten problem. Proszę Państwa, 

każda akredytacja na kierunku studiów wymaga żebyśmy wykazali się 

umiędzynarodowieniem. A ono proszę Państwa jest na opłakanym poziomie. 172 studentów 

na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podobne liczby na innych uczelniach. Z czego, i to wyraźnie 

chcę podkreślić, 88 na zasadach obowiązujących obywatela polskiego. To są dane z końca 

maja, czyli końca kończącego się semestru. Czyli to są ludzie, dla których otworzyliśmy 

granice i dla których umożliwiliśmy, poza politycznymi przepychankami, to aby mieli szansę 

w jakiś sposób stać się obywatelami polskimi. Oni oczywiście korzystają z pełni praw 

obywateli polskich, a więc nie płacą za studia. Dalsza część, stypendyści rządu polskiego. Jest 

ich zatrważającą liczba - 22 na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podobna liczba na innych 

publicznych uczelniach w Polsce. Wreszcie bez odpłatności, czyli to, co Uniwersytet robi dla 

zagranicy. To są proszę Państwa studenci korzystający z tego, żeby np. na naszym kierunku 

studiów studiuje 7 - 8, a my dopełniamy do 15, bo to wtedy zaczyna jakoś funkcjonować. A 

więc to jest to, co Uniwersytet robi, to jest połowa z tego, co robi państwo polskie. Czyli 44 

studentów przyjmujemy ze środków własnych. I wreszcie tacy, którzy mogą potencjalnie 

skorzystać w pełni z tej zaproponowanej obniżki przez Państwa, przez Radę Miasta Rzeszowa, 

czyli przyjętą uchwałę, to jest 18 na pełnej odpłatności. To są proszę Państwa studenci, którzy 

w odróżnieniu od studentów studiów stacjonarnych płacą za studia. Płacą za studia, ponieważ 

zostało zmienione rozporządzenie ministra sprzed dwóch lat i jakiekolwiek są to studia 

pobieramy 2 tysiące euro rocznie. My teraz wyliczamy, a więc ci studenci z zagranicy, 

nieważne czy są z Ukrainy czy z Chin czy Indii, oni płacą za studia na kierunkach społeczno - 

humanistycznych od 3,5 tysiąca do 32 tysięcy na kierunku lekarskim. Wiecie Państwo, że 

kierunek lekarski w Rzeszowie jest priorytetowy. Staramy się, na razie bez powodzenia, aby 

uruchomić odrębną grupę studentów z zagranicy, która prowadzona byłaby w języku 

angielskim z pełną odpłatnością. Na razie takiej zgody nie uzyskaliśmy, ponieważ staramy się, 

aby możliwe było kształcenie w kilku wersjach. W wersji europejskiej, jest to program taki jak 

polski. W wersji amerykańskiej i w wersji dalekowschodniej, jest jeszcze kilka innych wersji. 
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One różnią się, ponieważ inne są warunki zatrudniania lekarzy, którzy ewentualnie tam po 

naszych studiach by wrócili. Wtedy ci studenci zasililiby grupę studentów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, oczywiście z pełną odpłatnością, to podkreślam, a więc nie dość, że płacą za 

studia stacjonarne, to jeszcze korzystają ze stałej infrastruktury Rzeszowa, wnoszą oczywiście 

odpowiedni posag, a przede wszystkim są dla nas tą wartością nieocenioną - 

umiędzynarodowieniem. Proszę Państwa, to już poza polityką. Nauka nigdy nie znosiła i nie 

znosi, myślę, że w przyszłości nie będzie znosiła granic. Stąd nasz rząd, nasz parlament w 

swojej roztropności przyjmuje kolejne ustawy, w których podstawą oceny kierunku studiów 

jest umiędzynarodowienie. Stąd jak Państwo widzicie moje wstrząśnienie i zmieszanie na 

początku. Coś, co odnosi się w ogólnej liczbie łącznie dla tych, którzy, chcielibyśmy pomóc 

przecież Polakom na wschodzie przede wszystkim, bo z tych 88 studentów większość jest 

pochodzenia  

z Kazachstanu, nie tylko z Ukrainy. Chcielibyśmy im pomóc. Bilety, o których Państwo 

mówicie, to jest tylko gest. W Uniwersytecie Rzeszowskim studiuje aktualnie 16,5 tysięcy 

studentów łącznie z niestacjonarnymi. Boimy się, że po wakacjach, prowadząc 

restrukturyzację zgodnie  

z zasadami nowej tzw. konstytucji dla nauki, tych studentów studiów stacjonarnych będzie 

dużo mniej. Ponieważ, dla Państwa taka drobna wiadomość, czytając dobrze przepisy nowej 

ustawy, pieniądze przestały już od roku „iść za studentem”. Idą wyłącznie za poziomem 

badań naukowych i składnik kadrowy jest najważniejszy. Stąd z jednej strony każdy student, 

który powiększa liczbę studentów jest ważny, o czym tutaj wcześniej była mowa, po drugie 

umiędzynarodowienie to jest podstawowy wskaźnik, aby nasze uniwersytety, w tym 

Uniwersytet Rzeszowski był dostrzegany również we wszelkich klasyfikacjach zagranicznych, 

nie tylko  

w Polsce. Wreszcie studenci zagraniczni, którzy mam nadzieję, że tacy się wreszcie pojawią  

w większej liczbie, to są najlepsi ambasadorowie naszej małej ojczyzny, naszego 

Podkarpacia, na świecie. Proszę Państwa, „z innej beczki”, jeżeli ktoś mnie pytał przed 

trzema laty, w tym roku mamy pierwszych absolwentów liceum uniwersyteckiego, ilu z nich 

będzie studiowało na Uniwersytecie Rzeszowskim, ja mówiłem przekornie – mam nadzieję, 

żaden. Ponieważ jeżeli nasz absolwent z liceum uniwersyteckiego pójdzie studiować na 

Uniwersytet Jagielloński, pojedzie do Oxfordu, to zapytają go: A gdzie zdobyłeś maturę? – W 

Rzeszowie, na Uniwersytecie Rzeszowskim. Proszę mi powiedzieć, jak lepsza, jak większa jest 

w tym wymiarze promocja naszej małej ojczyzny. Spróbujmy na to w ten sposób popatrzeć 

nad czym dzisiaj, proszę Państwa, będziecie debatować. To jest spojrzenie nie tylko moje, 

ponieważ spotkaliśmy się w kręgu rektorów, prorektorów właśnie w związku z tym tematem. 

Oderwaliśmy się od codziennej pracy i pochyliliśmy się nad tym, co stało się wokół, wydaje 

się, niezwykle z jednej strony ważnego, a z drugiej strony tak budzącego emocje, wydarzenia. 

Myślę, że dobrze, że  

z jednej strony jest ta debata, bo jest okazja, aby wybrzmiał ten głos społeczności 

akademickiej, o której tak bardzo dużo się mówi. Proszę Państwa, w wielu sytuacjach, z lewa, 

z prawa, ze środka słyszę, że środowisko uniwersyteckie, środowisko akademickie jest ważne, 

ale jakże mało słuchamy, co tak naprawdę dla tego środowiska jest ważne, czego my 

potrzebujemy. Jeżeli będą jakieś pytania, to proszę. Będę wyjaśniał.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Idea, która stała za 

tą uchwałą, nad którą dzisiaj debatujemy i którą zamierzamy zgodnie z wnioskodawcami 

uchylić, była prosta. Chodziło o pewien zabieg promocyjno – marketingowy. Ta nasza decyzja 

to swego rodzaju gadżet, przecież to nie są duże pieniądze. I beneficjentów tego też nie byłoby 

zbyt wielu, ale jak Państwo wiecie, gadżety bywają skutecznymi środkami na reklamę i 

promocję. Nie zawsze to się oczywiście udaje, bo reklama i promocja to trudno mierzalne 
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dziedziny, nie daje się tak łatwo ocenić skutków. Czy ten zabieg przyniósłby to, czego 

oczekiwaliśmy, trudno powiedzieć. Pan Rektor przed chwilą powiedział, nie ma co do tego 

wracać, dlaczego warto zwiększać liczbę studentów zagranicznych w Rzeszowie, i taki był 

nasz cel. Nie przyszło nam oczywiście do głowy, i to być może jest błąd, niedopatrzenie, że 

zostanie to odebrane jako próba dyskryminacji pozostałych studentów. To miał być wydatek, 

który podobnie jak wiele innych wydatków służących promocji, miał pomóc w zrealizowaniu 

tego celu, o którym tutaj cały czas mówimy. Pewnie nikt by nie protestował, gdybyśmy 

zdecydowali się wydać jakieś tam spore środki po to, żeby zrobić reklamę Rzeszowa jako 

miejsce studiowania. Ten zabieg, zgodnie  

z tym co mówił Radny P. Marcin Fijołek jest ewenementem. Nie słyszałem, żeby którekolwiek  

z miast na tego typu pomysł wpadło. Ale w promocji obowiązuje również taka zasada: 

wyróżnij się albo zgiń. Ona jest oczywiście przesadzona, ale to m.in. na tym polega, żeby się 

różnić od innych, żeby zwrócić na siebie uwagę. Oczywiście nikt nie mówił, że to będzie 

jedyny powód, dla którego ktoś tu podejmie studia. Byłoby to niepoważne. To mógłby być 

ewentualnie argument w przypadku wtedy, kiedy ktoś zdecydował się na Polskę i rozważa 

może Lublin może Rzeszów. Bo już z Krakowem przecież w zdecydowanej większości 

przegramy. Bądźmy realistami. Więc taka była idea. Ale reakcja, z jaką się zetknęliśmy, mam 

niestety przykre wrażenie, że świadomie z premedytacją została wzmożona przez działania 

kolegów z PiS-u, poprzez akcję, którą oni podjęli poprzez robienie problemu ponad miarę. 

Radny P. Marcin Fijołek mówił przed chwilą, że jest problem. Jak chodzi o tę uchwałę, to 

pewnie jest, skoro wywołała takie emocje. Ale uchwała poprzednia to nie jest żaden problem. 

To jest po prostu decyzja o charakterze finansowym, którą być może trzeba będzie kiedyś 

podjąć, a może nie, po zbadaniu wszystkich okoliczności, przede wszystkim ekonomicznych. 

Zatem skoro jak powiedziałem emocje są duże, jest znaczny sprzeciw, nie przewiedzieliśmy 

takich reakcji, ja zamierzam głosować za tą uchwałą, żeby tę naszą uchwałę uchylić. Mam 

nadzieję, że Państwo Radni zechcecie się też do tego przychylić i sprawę na tym skutecznie 

zakończymy.” 

 

 Radny P. Robert Homicki - powiedział: „Tutaj przede mną już sporo argumentów 

merytorycznych się pojawiło. Ja przyznam szczerze z przerażeniem, myślę tak jak wielu z nas 

tutaj, obserwowało tą falę hejtu, tą falę nienawiści, nietolerancji, która się objawiła głównie  

w internecie. Bardzo ważnego słowa użył tutaj Pan Rektor, który powiedział, że Rzeszów nie 

jest umiędzynarodowiony, co oznacza, że umiędzynarodowienie oznacza tolerancję i szacunek 

dla innego koloru skóry i dla innego języka. Tutaj młodzi ludzie z Młodzieży Wszechpolskiej 

macie szczęście i fajnie, że takie szczęście macie, bo wy nie pamiętacie okresu komunizmu.  

A za okresu komunizmu, proszę się tak nie śmiać proszę pana, bo to wcale śmieszne nie jest, 

być może pana ojciec, może pana wujek, ludzie wyjeżdżali do Francji, do Anglii, do Stanów  

i tam otrzymywali pomoc. Po prostu otrzymywali pomoc. Pan nie pamięta. To proszę poczytać 

trochę historii. Proszę mi nie przeszkadzać. I teraz, proszę Państwa, tak jak tutaj Pan 

Przewodniczący powiedział, te bezpłatne bilety miały być gestem. Miały być symbolem i nie 

wiemy czy będą. Głównie dotyczy to rzeczywiście studentów ukraińskich. Jeżeli ktoś z 

Państwa był na Ukrainie, to wie i widzi jak tam się żyje. Naprawdę uważam, że tym osobom 

trzeba pomóc. Oczywiście użyliście tutaj takiego słowa czy używacie, że jest to dyskryminacja.  

I pewnie patrząc z Waszego punktu widzenia jest to dyskryminacja. I tutaj Wam przyznaję 

rację. Ale jest jeszcze coś takiego jak pomoc i miłosierdzie, i tym w życiu również należy się 

kierować. Jeszcze jedna rzecz. Prywatne uczelnie czy państwowe uczelnie. Pan Rektor 

powiedział tutaj, że musimy walczyć o każdego studenta. I powzięcie takiej decyzji o 

bezpłatnych przejazdach byłoby również takim fajnym gestem w kierunku walki o każdego 

studenta. I na koniec, żeby już nie rozdrabniać, muszę Państwu tutaj powiedzieć, tutaj 

zwracam się do radnych, że mam dylemat. Ja do tego momentu nie wiem jak ja będę 
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głosował. Bo sercem jestem za tym, żeby tą naszą uchwałę pozostawić. Natomiast w trosce o 

tych zagranicznych studentów nie wiem czy nie zagłosuję za. Po prostu boję się, że w tej fali 

hejtu, tej fali nienawiści, ci studenci zostaną, nie wiem, pobici czy wyszydzeni. Dlatego na 

koniec chciałem się takim dylematem podzielić, ale proszę również wziąć pod uwagę 

argumenty, których użyłem wcześniej.”     

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Ja może wrócę do wypowiedzi Pana 

Profesora. Pozwolę sobie zaprezentować troszeczkę inny punkt widzenia na pewne sprawy. 

Słyszeliśmy, że jest niewielka ilość studentów zagranicznych. Wydaje mi się, że to nie jest 

problem w ilości. Czy Miasto będzie dofinansowywało niecały tysiąc osób studiujących z 

zagranicy czy będzie dofinansowywało pięć czy dziesięć tysięcy, jak rozumiem, do czego 

uczelnia ma aspiracje, żeby w Rzeszowie było tylu studentów. Ja akurat miałem możliwość 

rozmawiania ze studentami, tak się składa, że moje dzieci są na studiach, rozmawiałem z 

nimi, rozmawiałem z ich znajomymi, i to nie jest problem nienawiści jak powiedział mój 

poprzednik. To nawet nie jest problem tego, że studenci zagraniczni będą się obawiali 

pobicia. To jest trochę kabotyzowanie tej sytuacji. Z tych rozmów zrozumiałem, że im było 

przykro. Rozmawiałem z jedną dziewczyną spod Krosna, która powiedziała w ten sposób: czy 

wy myślicie, że mi nie jest trudno studiować? Czy wy myślicie, że my studenci z Polski mamy 

możliwość tutaj funkcjonowania na wysokim poziomie? Bardzo często nasi rodzice 

poświęcają wiele czasu, żeby nam pomóc pomoc  

i wkładają w to wiele wysiłku. Bardzo często my pracujemy. I takie zdanie wielokrotnie się 

powtarzało. Problem w tym, bo to nie jest kwestia kosztów, bo to można strywializować  

i powiedzieć, że przy budżecie miliarda złotych, to jeżeli Miasto dołoży powiedzmy pół 

miliona rocznie czy nawet sto tysięcy rocznie, to nie jest to żaden problem. - Nie. To jest 

problem, ponieważ tym studentom polskim jest po prostu przykro, że ich się nie zauważa, a w 

celach marketingowych, jak mówili moi poprzednicy, dofinansowuje się studentów 

zagranicznych. Tak, że tu jest problem, w tym właśnie. Druga sprawa, Pan Przewodniczący 

powiedział, że to miała być promocja i marketing. Ja nie za bardzo rozumiem ten sposób 

rozumowania, bo przed chwilą Pan Przewodniczący powiedział, że jest przeciwny 

rozdawnictwu i dlatego głosował przeciwko pierwszej uchwale. Ale gdy tydzień temu 

głosowaliśmy za rozdawnictwem de facto również, to tu nie było tego problemu. I tutaj 

wypada mi podziękować Panu Przewodniczącemu, że dzisiaj jak rozumiem zmienia zdanie. 

Ale to jest właśnie tak, że czasem trzeba wznieść się trochę ponad podziały prawa - lewa 

strona i pomyśleć o tym, nad czym my właściwie debatujemy. To nie jest tak, że Radni z PiS-u 

stworzyli problem. My zauważyliśmy problem, zauważyliśmy to, co działo się w mediach, na 

ulicach, to co ludzie, to co studenci mówili na ten temat. Chyba tego nie doceniliście Państwo, 

jak bardzo to poruszyło studentów. Zresztą tutaj moi przedmówcy, Przewodniczący Rady P. 

Andrzej Dec powiedział, ja tutaj chylę czoło, że Pan Przewodniczący Rady był na tyle 

otwarty, nie w ramach politycznych, że był w stanie to zauważyć. Wreszcie ostatnia kwestia, 

kwestia tego, jakich ambasadorów chcemy wychować. Ja też bym chciał, żeby studenci 

studiujący w Rzeszowie chwalili później Rzeszów. Chwalili Rzeszów, że im tu fajnie było i 

sprowadzają innych studentów. Ale mimo wszystko ja bym wolał, żeby ci ambasadorzy, ci 

studenci, chwalili Rzeszów za dobry poziom nauczania, a nie za ulgi. Żeby chwalili za 

ciekawe życie kulturalne w mieście, a nie za to, że tu jest tanie życie. To jest chyba lepszy 

kierunek, żeby dbać o te sprawy, o dobry poziom nauczania, o dobre życie kulturalne. Żeby 

studenci, którzy mają do wyboru Kraków a Rzeszów, jak tu ktoś powiedział, nie wybierali pod 

kątem, że tu będzie taniej, że przejadą za darmo autobusami, tylko żeby rzeczywiście Rzeszów 

potrafił powalczyć z Krakowem o poziom również na innych polach.” 
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - ad vocem: „To wszystko są 

wzajemne uzależnienia. Więcej studentów, bogatsze miasto, więcej pieniędzy na uczelnie, 

wyższa jakość nauczania itd. Na tym polega rozwój, takie sprzężenie zwrotne.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Dlaczego podjąłem taką 

decyzję. Otóż, po pierwsze dlatego, że studenci, którzy przyjeżdżają do nas, płacą 32 tysiące zł 

na Wydziale Lekarskim. Jest to duża kwota. Jako ekonomista myślałem również o tym, że będą 

wpływać pieniądze, kiedy będą kolejni studenci. Ogromna promocja. Promocja praktycznie 

na całą Europę, czy być może na cały świat. Kiedy rozmawiałem ze studentami w czasie 

pobytu na uniwersytecie to była mowa o tym, że są bardzo różnie wyposażeni w ekonomię, a 

więc pieniądze. Ty młody człowieku się uśmiechasz jak wszyscy mówią. Ja szanuję Was 

wszystkich. To co robimy w mieście, to robimy pod kątem przyszłych pokoleń. Kiedy dzisiaj 

przechodziłem przez ul. 3 Maja, odezwała się do mnie Pani, mówiąc, że w czasie tych 

wczorajszych zdarzeń, mówię to bardzo delikatnie, bała się tych okrzyków. A ta Pani mieszka 

w tej chwili w Irlandii  

i przyjechała do Rzeszowa na urlop. Mówiła, że tam cudzoziemców szanują. Traktują jako 

część społeczeństwa. Natomiast wydawało się jej, że tu w Rzeszowie traktuje się tych, którzy 

przyjeżdżają, obcokrajowców, bardzo nieelegancko. Pewno odnoszę wrażenie, że tych 

studentów też tak się traktuje. Pan Rektor mówił, że mamy korzyści z tego tytułu, i finansowe, 

jak również rząd prowadzi politykę, żeby jak najwięcej było studentów i wykładowców z 

innych krajów. Nawiążę również, że głównym czynnikiem rozwoju naszego miasta, to są 

przede wszystkim uczelnie i za wszelką cenę tym uczelniom należy pomagać. Miasto buduje 

m.in. mieszkania i daje dodatkowe środki. A również poprzez tych studentów zagranicznych 

kolejne środki finansowe wpłynęłyby na uczelnie. To jest główne źródło postępu i sukcesów 

Miasta. Nie powinniśmy przeszkadzać, ale bezwzględnie pomagać. Przyjeżdżają do nas osoby 

z innych miast. Radni Pan Robert Kultys i Marcin Fijołek też tu przyjechali, tu się uczyli i tu 

zamieszkali, bo tu im się podoba. Ale czasem próbują włożyć szprychy w koła, żeby 

zatrzymać. Miejcie świadomość Szanowni Państwo, że głosują zawsze przeciwko budżetowi, 

przeciwko tym wszystkim inwestycjom w edukacji, kulturze, infrastrukturze. Głosują 

przeciwko tym inwestycjom, a więc nie chcą tego rozwoju Miasta, pomimo tego, że tu 

przyjechali. Przyznam się, że dla mnie młodzież to jest wszystkim. Wczoraj, kiedy 

wychodziłem, podniosły się te głosy, bardzo nieelegancko, nie powiem nienawiści. Mogliście 

przyjść do mnie i rozmawiać. Ja bardzo chętnie rozmawiam z Wami. Jeszcze raz powtarzam. 

Za wszelka cenę chcemy żebyście nie wyjeżdżali do pracy zmywać naczynia czy na jakieś inne 

roboty w innych krajach. Tylko tu prowadzili dostatnie życie, również zaopatrzeni w kulturę, 

sport i wszystko to, co potrzebujecie. Ja powiem Wam tak. Nie biorę pod uwagę tego coście 

wczoraj wyzywali pod moim adresem. Lubię młodzież, dlatego też uważam, że tego nie było. 

Chociaż być może powtórzycie to dzisiaj lub jutro. Ale chciałbym Wam wyraźnie powiedzieć, 

że jesteście najważniejsi i dla Was warto pracować.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Nie słyszałem 

żadnych głosów przeciwnych tej uchwale. Więc mam wrażenie, że nie bardzo jest sens 

dalszego kontynuowania dyskusji. Zatem zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji.” 

 

 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - powiedział: „Być może 

nie ma głosów przeciwko tej uchwale. Natomiast myślę, że jeszcze warto o kilku kwestiach 

wspomnieć. Zostało sporo powiedziane w tej toczącej się dyskusji. Chcielibyśmy jeszcze kilka 

rzeczy wyjaśnić i rzucić być może trochę inne światło na tę sytuację. Dlatego jesteśmy 

przeciwko zamknięciu dyskusji. Uważam, że możemy skorzystać z tego, że dzisiaj się tu 

spotykamy i rozmawiamy spokojnie na ten temat. Wykorzystajmy to.” 
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Zawsze jeszcze, jeśli 

zamkniemy dyskusję, możemy wrócić do najróżniejszych kwestii w sprawach różnych i 

wolnych wnioskach.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Wniosek o zamknięcie dyskusji - został przyjęty 14 głosami za, przy 9 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/1426/2018 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia ulg za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania  

o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach 

pasażerskich na terenie gminy Miasto Rzeszów - została przyjęta 20 głosami 

za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 2 a. 

 

 P. Janina Wilk - Dyrektor Wydziału Budżetowego - przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa (projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu). 

 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:    

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa - została przyjęta jednogłośnie  

(23 głosami za).  
 

Ad. 3. 

 

1/ 

 Radny P. Sławomir Gołąb - powiedział: „Szkoda, że wcześniej nie mogliśmy 

zapoznać się z argumentami przedstawionymi przez Pana Rektora. Następna sprawa, 

chciałbym wyrazić ubolewanie w związku z przedstawioną poniżej sprawą. Pan Jacek Nowak, 

Przewodniczący Podkarpackiego Towarzystwa Przyjaciół Zachęty, w tym roku obchodzi 40-

lecie swojej pracy twórczej. W lipcu przechodzi na emeryturę. Został złożony wniosek do 

Pana Marszałka, do Zarządu Województwa Podkarpackiego, o przyznanie mu nagrody za 

całokształt działalności  

i twórczości. Wyrażam ubolewanie, że człowiek, który nigdy nie mieszał się do polityki, który 

z polityką nigdy nie miał nic wspólnego, doskonały artysta plastyk, tej nagrody nie otrzymał. 

Nie otrzymał, dlatego że ośmielił się podpisać wniosek do Generalnego Konserwatora 

Zabytków o wpisanie pomnika na listę zabytków, nie mieszając do tego żadnej polityki, a tylko 

i wyłącznie broniąc jego niewątpliwych względów artystycznych. Chciałbym wyrazić 

ubolewanie, że Państwo nie byliście w stanie wznieść się ponad to wszystko, i że w ten sposób 

zdeprecjonowano 40 - letni dorobek Pana Jacka Nowaka. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to 
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zostanie zrekompensowane. Natomiast prosiłbym na przyszłość o szersze spojrzenie na 

człowieka.”  

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Panie Przewodniczący, proszę pilnować 

obrad, bo przedmówca mówił coś, co mógłby powiedzieć jako gość na sesji Sejmiku. 

Natomiast nie rozumiem, dlaczego o tym mówi na sesji Rady Miasta.”  

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - odpowiedział: „Mówię o tym, dlatego że Państwo 

reprezentujecie władzę w Sejmiku, skoro jesteście z tej samej opcji.” 

 

2/ 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że 

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl uhonorowała 

Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca tytułem i statuetką Najlepszy Prezydent Miasta 2018 

oraz Miasto Rzeszów tytułem Gmina Roku 2018. Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego 

Samorządu, który jest organizowany przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i 

Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl od 10-ciu lat promuje samorządy i buduje ich pozytywny 

wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców oraz 

wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami. 

Główna nagroda Plebiscytu - Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu - jest potwierdzeniem 

sukcesu,  

a zarazem inspiracją i wzorem dla innych. Plebiscyt pokazuje rozwój, konkurencyjność  

i innowacyjność polskich gmin, miast i regionów. Nagrodzeni tytułem i statuetką Orła 

Polskiego Samorządu wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz 

efektywności w zarządzaniu regionem. 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Dzisiejsza sesja uratowała 

mnie przed wyjazdem do Wrocławia. Miałem panel we Wrocławiu i również odbiór kolejnej 

nagrody. Ale te nagrody to zdobywa nie Prezydent, ale ludzie, którzy tu mieszkają i budują. 

Natomiast my powinniśmy pomagać i nie przeszkadzać. Nie złościć się, że są sukcesy 

Rzeszowa. Panie Radny Marcinie Fijołek, młody człowieku. Nie nastawienie ciągle 

negatywne, i Ty wszystko wiesz. Bo ani ja wszystkiego nie wiem ani Ty nie wiesz. A więc 

chciałbym podziękować wszystkim. Również Szanowni Państwo chciałbym podziękować 

dziennikarzom, mediom, które przedstawiają Rzeszów. Artykuły czy audycje oglądane są w 

całej Polsce i na świecie. Bo nagrody są zarówno krajowe, wojewódzkie, jak i światowe. 

Niektórzy za wszelką cenę chcą przeszkadzać i złoszczą się. Ja widziałem, że tylko Radny P. 

Robert Kultys bił brawo, i to  

z takim przekąsem. A pozostali milczeli jak zaklęci. Boli Was to? Rozmawiałem ostatnio na 

imprezie z Radną P. Danutą Solarz. Pani Radna była zadowolona, że piękny koncert. Bardzo 

mi było z tego tytułu miło. Natomiast nie zauważyłem z PiS-u żadnego radnego. Jeśli byliście, 

to przepraszam bardzo. Artyści byli z całego świata i powinniście być na tym koncercie. 

Jeszcze raz dziękuję Wysokiej Radzie, Panu Przewodniczącemu i mediom, a przede wszystkim 

dziękuję mieszkańcom naszego miasta.”       

 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Panie Prezydencie, zapewniam Pana, że nie 

tylko ja się cieszę z rozwoju Rzeszowa. Cieszę się szczerze. Proszę mi wierzyć, że znam  

w moim otoczeniu w Klubie ludzi, którzy się z tego cieszą. Jeżeli są tacy, którzy są źli z tego 

powodu, to nie wiem, kto Pana Prezydenta o tym poinformował. Mówię w imieniu swoim  

i kolegów, że cieszymy się ze względu na rozwój Rzeszowa, a moje brawa były szczere.”      

 

3/ 
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 Radny P. Robert Homicki - powiedział: „Chciałem złożyć oświadczenie. Otóż na 

przedostatniej sesji wypowiedziałem się o Wiceprzewodniczącym Rady Miasta P. Waldemarze 

Szumnym, że kłamie i manipuluje. Rzecz dotyczyła kompletnej drobnostki. Po przespaniu się  

z tym tematem, stwierdziłem, że to były jednak niesprawiedliwe i zbyt mocne i ostre słowa, 

zwłaszcza, że dotyczyły rzeczy drobnej. Ponieważ wypowiedziałem te słowa publicznie, to też 

publicznie proszę Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Waldemara Szumnego o przyjęcie 

przeprosin.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Chciałoby się 

powiedzieć, żeby inni szli tym śladem. Ale lepiej byłoby, żeby nie było potrzeby.” 

 

4/ 

 P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - zwrócił się o przyjęcie 

zmiany w podjętej uchwale w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/1426/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Miasto Rzeszów. 

Wyjaśnił, że zmiana polega na wpisaniu poprawnego numeru Dziennika Ustaw w podstawie 

prawnej. Powinno być zapisane: „Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.”   

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Uznamy to albo 

jako autopoprawkę albo oczywistą omyłkę.”      

 

Ad. 4. 

 Dalszą część obrad prowadził P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta.   

  

 Interpelacje i zapytania radnych stanowią załącznik nr 10 do protokołu.     

 

Ad. 5. 

 

 Nie zgłoszono tematów w punkcie wolne wnioski i sprawy różne. 

 

` Na LXI nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 26 czerwca 2018 roku 

Rada Miasta Rzeszowa przyjęła następujące uchwały:  
 

1. Uchwała Nr LXI/1432/2018 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/1426/2018 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy 

Miasto Rzeszów 

 

2. Uchwała Nr LXI/1433/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

 

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

nr 11 do protokołu.  
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 P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w związku  

z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

 Obrady trwały od godz. 16.00 do 17.30. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                                           Rady Miasta Rzeszowa                                                             

Danuta Groszek                                                                                                Andrzej Dec                                                  

 

 

Sprawdził: 

 

              Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

        Mirosław Kubiak 
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