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Protokół Nr LIX/1/2018 

z LIX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 maja 2018 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
Na ustawowy skład 26 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności 25 radnych, 

co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu).  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  

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

Zastępców Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 

kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad 

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

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

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad LIX sesji Rady Miasta 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

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

wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad: 

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 5a – projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Zmiany Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Daliowej na 

osiedlu Zalesie. 

 

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

Komisja Gospodarki Przestrzennej zawnioskowała o niewprowadzanie projektu 

uchwały do porządku obrad.  

 

Wniosek dotyczący wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad nie 

został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 11 radnych 

głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 9a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego  

w Rzeszowie. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 17 głosami „za”. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Moim zdaniem, dzisiaj mamy taką sytuację 

bez precedensu, jeśli chodzi o liczbę projektów uchwał, które wprowadzamy poza 

regulaminowym porządkiem. Uważam, że radnym należy się słowo wyjaśnienia w tym 

temacie ze strony władz Miasta. Gdyby to były uchwały, które wprowadza klub radnych PiS, 

od razu spotkałoby się to z miażdżącą krytyką”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Na to 

pytanie nie da się udzielić ogólnej odpowiedzi. Jeżeli uważa Pan za konieczne, to proszę pytać 

wnioskodawcę w każdym przypadku, co jest przyczyną tego stanu rzeczy”. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, wyjaśniła: „Jest 

taka sytuacja z uwagi na to, że analizowałam z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

sprawę porozumień z gminami i optowałam za tym, by zrobić to jak najszybciej, czyli 

wprowadzić na tę sesję. Negocjacje z gminami się przeciągały, a chodzi o umieszczenie osób 

bezdomnych  

w naszym schronisku. Uważałam, że to nie jest sprawa tak skomplikowana, by potrzebna była 

opinia Komisji i sugerowałam, by wprowadzić te uchwały na dzisiejszą sesję”.  

 

Pan Sławomir Gołąb – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło 

się posiedzenie Komisji Zdrowia, która pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 

dotyczące porozumień zawieranych z gminami.  

 

Radny Pan Wiesław Buż – zauważył, że pozostałe uchwały, co do których wpłynęły 

wnioski o rozszerzenie porządku obrad, były przedmiotem obrad odpowiednich 

komisji i zostały przez nie zaopiniowane.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Nie chodzi o tematykę tych projektów uchwał, 

ale o tryb ich wprowadzania do porządku obrad. Mam wrażenie podwójnych standardów  

w stosunku do naszego klubu, który nie ma możliwości skutecznego wprowadzania uchwał, 

poza porządkiem obrad. Poza omówionymi przypadkami, do wprowadzenia na dzisiejszą sesję 

mamy również inne uchwały np. regulaminy, które mają charakter wymagający analizy”.  

 

Radny Pan Witold Walawender – powiedział: „To jest śmieszne, że musimy się 

tłumaczyć koledze Marcinowi, dlaczego są wprowadzane uchwały, czy mają merytorykę, czy 

też uzasadnienie. Jest w Statucie Miasta zapis, że można do porządku obrad wprowadzić 

uchwałę większością głosów. Jak koledzy i koleżanki wprowadzali apele to mieliśmy siedzieć 

cicho, a jeżeli dzisiaj ktoś z radnych Klubu Rozwój Rzeszowa lub Platformy Obywatelskiej, na 

wniosek Pana Prezydenta, chce wprowadzić uchwałę, to mamy się tłumaczyć”. 
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Radny Pan Grzegorz Koryl – ad vocem: „Profesjonalizm bycia radnym powoduje, że 

radny powinien mieć czas na zapoznanie się z projektami uchwał. Pan radny nie musi się 

tłumaczyć koledze, bo kolega Marcin nie zadał pytania radnemu, tylko przedstawicielowi 

Miasta i ma do tego prawo”. 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów w 

drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Targowej.  

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych  

i 4 głosach wstrzymujących.  

 

5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11c – projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania.  

 

Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących. 

 

6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11d – projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących.  

 

7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11e – projektu uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących.  
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8. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11f – projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny 

1m³ odprowadzanych ścieków i dopłat do cen 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. 

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących.  

 

9. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11g – projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny 

1m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla 

odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, 

obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o w Boguchwale,  

ul. Suszyckich 9. 

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących.  

 

10. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 13a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie wyższej dotacji dla przedszkoli publicznych w Rzeszowie – 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne. 

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących.  

 

11. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 13b – projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

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 18 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

12. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Miasta Sanoka zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 18 głosami „za”. 
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13. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez 

Gminę Głogów Małopolski zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 18 głosami „za”. 

 

14. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Hyżne zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

15. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14d – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez 

Gminę Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

16. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14e – projektu uchwały w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr XLIX/1080/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 18 głosami „za”. 

 

17. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14f – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Jasło zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

18. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14g – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez 

Gminę Miasto Jasło zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
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19. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14h – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez 

Gminę Świlcza zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 18 głosami „za”. 

 

20. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14i – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Trzebownisko zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

21. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14j – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Włocławek zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

22. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 15 – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy na terenie miasta Rzeszowa.  

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – powiedział: „Wytyczne Państwowej 

Komisji Wyborczej są takie, aby w okresie po uchwaleniu okręgów i szczegółowych obwodów 

wyborczych nie zmieniać nazw ulic, gdyż może to spowodować problemy przy zbliżających 

się wyborach”. 

 

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

powyższą wypowiedzią, zaproponował wprowadzenie poprawki, iż „uchwała 

wchodzi w życie od następnej kadencji Rady Miasta”. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem projektu uchwały do 

porządku obrad. Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 23 głosami „za”. 

 

23. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 15a – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

rondu na terenie miasta Rzeszowa.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 22 głosami „za”. 
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24. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 15b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa na odznace pamiątkowej 

Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos powiedział: „Gdy otrzymaliśmy porządek 

obrad, nasze zdziwienie i zaniepokojenie wzbudził punkt, który do tej pory nie występował  

w porządku, a mianowicie – Komunikaty Prezydenta Miasta Rzeszowa i Przewodniczącego 

Rady Miasta Rzeszowa, znajdujące się w puncie 3. Jednocześnie punkt – Oświadczenia  

i informacje, w zasadzie został przesunięty na koniec porządku obrad. Nasze zaniepokojenie 

budzi to, dlaczego dzieli się Radę Miasta Rzeszowa na równych i równiejszych i dlaczego 

Prezydent, który jest gościem na posiedzeniach Rady Miasta ma specjalny przywilej, 

umocowany w porządku obrad na wysokim miejscu punkt, w którym może tylko i wyłącznie 

On zabierać głos. Sesje Rady Miasta Rzeszowa powinny przede wszystkim służyć możliwości 

merytorycznego wypowiadania się, analizowania, obradowania Radnym Miasta Rzeszowa i 

to oni powinni być w odpowiedni sposób umocowani. Tego typu zabiegi, które mają, moim 

zdaniem, tylko i wyłącznie charakter polityczny i dążenie do osłabienia głosu Rady, zakłócają  

równowagę, która powinna wśród wszystkich organów samorządowych Miasta występować. 

Żądamy wyjaśnień, dlaczego został zastosowany taki zabieg. W naszej ocenie ma on charakter 

wyłącznie polityczny i nie ma nic wspólnego z merytoryką. Przypomnę, że w Statucie Miasta 

Rzeszowa nie ma mowy o tym, że w porządku obrad powinien znajdować się punkt 

Komunikaty Prezydenta Miasta Rzeszowa i Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa. Nie 

rozumiemy, dlaczego chcecie Panowie postawić się ponad pozostałymi radnymi, a tym samym 

uniemożliwiać nam, na równi z Prezydentem czy Przewodniczącym, prowadzenie debaty  

i obrad”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 

wyjaśnił: „Pan Prezydent nie ma z tym nic wspólnego, to jest moja decyzja, gdyż to ja 

ustalam porządek obrad. Zgodnie z apelem Pana Przewodniczącego Fijołka, właśnie dlatego, 

że do tej pory ten punkt nie był miejscem na merytoryczną dyskusję, ale właśnie na politykę, 

co mi Pan teraz zarzuca. Ja zgadzając się z Panem, że polityczne argumenty i debaty powinny 

zejść na dalszy plan, przesunąłem to na koniec i tam jest miejsce na dyskusje o charakterze 

politycznym, a nie merytorycznym. Komunikaty Prezydenta Miasta Rzeszowa i 

Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa mają charakter czysto techniczny, organizacyjny, 

informacyjny. Nie ma tam miejsca na merytoryczną dyskusję, bo taka może i powinna mieć 

miejsce wtedy, kiedy jest wprowadzony odpowiedni punkt do porządku obrad. Natomiast ten 

punkt – Oświadczenia  

i informacje, bywał często nadużywany do wprowadzania pod naszą nieprzygotowaną 

dyskusję, tematów, które miały trochę merytoryki, ale nie były przygotowane. Tak się nie robi. 

Jeśli ktoś z Państwa chce o jakiejś sprawie dyskutować, może zgłosić wniosek o wprowadzenie 
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punktu do porządku obrad. Punkt – Oświadczenia i informacje, pojawił się z mojej inicjatywy 

kilkanaście lat temu, na skutek takiego zdarzenia. Otóż, jeden z radnych zgłosił się na samym 

początku sesji i przedstawił oświadczenie w jego bardzo bulwersującej sprawie, a dotyczącej 

artykułu prasowego, w którym, jego zdaniem, został opisany w sposób niesprawiedliwy. 

Pamiętam, że wówczas nie bardzo wiedzieliśmy, co z tym zrobić i wprowadziliśmy taki punkt 

– oświadczenia i informacje. Następnie wpisaliśmy to do Statutu. Stąd obowiązek 

umieszczenia takiego punktu w porządku obrad, co ja dzisiaj uznaję za błąd. Natomiast czas 

pokazał, że ten punkt jest nadużywany w sposób, o którym przed chwilą mówiłem. Punkt – 

Komunikaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta, jest wzorowany na innych 

miastach  

i moim zdaniem, zupełnie usprawiedliwiony, gdyż jest tu miejsce na różnego typu ogłoszenia  

np. o zatwierdzeniu protokołu z sesji. Kształt porządku obrad zależy od Państwa, więc 

możecie zgłaszać dowolne wnioski, a jeżeli Rada Miasta przychyli się do danego wniosku, to 

wówczas zmodyfikujemy porządek obrad. Chciałbym jeszcze w tej kadencji dokonać 

modyfikacji Statutu Miasta, po to byśmy wyciągając wnioski z naszych doświadczeń, 

zostawili naszym następcom statut uwzględniający nasze doświadczenia”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Zgadzam się z wieloma argumentami Pana 

Przewodniczącego, natomiast są 2 ważne aspekty, o których mówił radny Marcin Fijołek.  

Z całym szacunkiem, ale Pan Przewodniczący nie jest apolityczny, reprezentuje partię 

Platforma Obywatelska. Pan Przewodniczący mówił o naszych następcach. Ja myślę, że jeżeli 

już to cały ten punkt powinien zostać przeniesiony na koniec, jeżeli faktycznie te argumenty,  

o których mówił Pan Przewodniczący są trafne. Nie możemy również nie brać pod uwagę 

tego, że Prezydent i jego przedstawiciele również wypowiadają się politycznie, gdyż w 

większości są to sytuacje, które dotyczą marketingu miasta. Jeżeli uważamy, że ten punkt jest 

wykorzystywany nie w takim zakresie, w jakim powinien, to należy go pozostawić tak jak było 

do tej pory, lub przesunąć. Odnosząc się do słów radnego Marcina Fijołka, uważam, że Pan 

Prezydent jest jednak gościem na sesji, któremu należą się pewne prawa, ale jednak radni 

powinni mieć miejsce i czas do tego, by przekazać stosowne oświadczenia i informacje 

dotyczące życia Miasta, a także ich pracy”. 

 

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

na tego typu informacje jest punkt – Wolne wnioski i sprawy różne”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos, powiedział: „Każdy radny ma prawo wygłosić oświadczenie i może to zrobić w 

punkcie – Wolne wnioski, sprawy różne. Natomiast punkt – Oświadczenia i informacje, ma 

charakter wyłącznie techniczny, organizujący pracę Rady Miasta czy samorządu Miasta. Ten 

punkt miał taki charakter przez ponad połowę kadencji, dopóki sami Państwo radni nie zaczęli 

go wykorzystywać, jako tubę propagandową. Pomysł Pana Przewodniczącego jest całkiem 

dobry, zwłaszcza na czas, który w tej chwili nastał”. 
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Radny Pan Waldemar Wywrocki – zwracając się do Radnego Pana Marcina Fijołka, 

powiedział: „Oby nigdy to nie nastąpiło, ale gdyby Pan Prezydent reprezentował Pańską 

opcję polityczną, to Pan by był za tym, żeby tak pozostawić jak jest. Chciałem przypomnieć, że 

Pan Prezydent Ferenc nie reprezentuje żadnej opcji politycznej, tak samo jak nasz Klub 

Rozwój Rzeszowa. Jeżeli uważacie Państwo, że Pan Prezydent jest gościem na sesji, to tym 

bardziej gościom należy się szacunek i należy pozostawić punkt – Informacje i komunikaty 

Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta”. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie 

dyskusji.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek formalny dotyczący przesunięcia 

punktu 3 – Informacje i komunikaty Prezydenta Miasta Rzeszowa i 

Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa do punktu 17a.  

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Pana 

Marcina Fijołka.  

 

Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych,  

16 radnych głosowało przeciw. 

 

Uzupełniony porządek obrad LIX sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 

3. Informacje i komunikaty Prezydenta Miasta Rzeszowa i Przewodniczącego 

Rady Miasta Rzeszowa. 

 

4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie  

ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie (druk: LIX/9/2018). 

 

5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów 

działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od  

I do XIV (druk: LIX/10/2018). 

 

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

przy ul. Sadowej w Rzeszowie (druk: LIX/1/2018). 
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7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie (druk: LIX/7/2018). 

 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie (druk: LIX/8/2018). 

 

9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 

ulicach: Monte Cassino i Staroniwskiej w Rzeszowie (druk: LIX/2/2108). 

 

9a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

(druk: LIX/3/2018). 

 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Robotniczej (druk: LIX/4/2018). 

 

11a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność 

Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

11b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Targowej.  

 

11c. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.  

 

11d. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów.  

 

11e. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

11f. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków i dopłat do cen 

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.  

 

11g. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 
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wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną  

Sp. z o. o w Boguchwale, ul. Suszyckich 9. 

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Tak na TIK  

w SP – 3 – podnosimy jakość kształcenia” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  

(druk: LIX/5/2018). 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Kształcimy 

nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020 (druk: LIX/6/2018). 

 

13a.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla 

przedszkoli publicznych w Rzeszowie – prowadzonych przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.  

 

13b. Uchwała zmieniająca uchwałę 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. 

 

14. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.  

 

14a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasta Sanoka zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

14b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Głogów Małopolski zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

14c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

14d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

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

 

14e. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/1080/2017 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 
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14f. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Jasło zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

14g. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Jasło zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

14h. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Świlcza zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

14i. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

14j. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Włocławek zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.  

 

15a. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa.  

 

15b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa na 

odznace pamiątkowej Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie. 

 

16. Oświadczenia i informacje. 

 

17. Interpelacje i zapytania. 

 

18. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Opinie Komisji do projektów uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 

 

Ad.1. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

protokołu). 
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Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: 

„Cieszymy się, że zostały zwiększone nakłady na budowę basenu miejskiego przy ul. 

Matuszczaka. Inwestycja jest oczekiwana zarówno przez mieszkańców, jak i przez skoczków 

do wody. Prawie 2 lata temu wypracowaliśmy stanowisko dotyczące basenów przy 

Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Także baseny powinny zostać otwarte i inwestycja 

została zrealizowana. Natomiast skoczkowie do wody powinni mieć nowy basen i cieszymy 

się, że umowa będzie podpisana”. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – powiedział: „Z ogromną satysfakcją przyjąłem fakt, że 

zostaną przeznaczone środki na pływalnię. Natomiast, jeżeli chodzi o szczegóły techniczne 

budowy tej pływalni, utrudniona będzie nauka pływania i prowadzenie zajęć dla dzieci, gdyż 

ten basen będzie dosyć głęboki. Wiem, że generuje to dodatkowe koszty, ale można wykonać 

tzw. ruchome dno. Prosiłbym służby Pana Prezydenta, aby rozważyć przeznaczenie 

dodatkowych środków, by ten basen był wielofunkcyjny, żeby mogło się tam odbywać również 

szkolenie dzieci i młodzieży. Obecnie jest ciasno w Rzeszowie, jeśli chodzi o kluby sportowe, 

stowarzyszenia i tych godzin do pracy z dziećmi jest mało”.  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 

powyższej wypowiedzi, powiedział: „Przypomnę, że dodatkowo otrzymujemy do tego 

basenu dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 12 mln zł, z przeznaczeniem na 

ośrodek szkolenia olimpijskiego skoczków do wody. W związku z tym, przeznaczenie tego 

basenu jest jakby jednoznaczne. Ukształtowanie dna basenu nie wyklucza nauki pływania. 

Część basenu jest wypłycona, natomiast 1/3 basenu jest przeznaczona do skoków do wody, 

zgodnie z przepisami. Myślę, że jest wystarczająca ilość innych basenów, w których po 

uruchomieniu basenu przy ul. Matuszczaka, zwolnią się miejsca. Basen przy ul. Matuszczaka 

został przejęty od WSK w stanie agonalnym i praktycznie w tym miejscu powstanie nowy 

basen”.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Jest potrzeba, aby ten basen został w końcu 

wyremontowany. Natomiast, mam informację, że w tym roku z 4 mln zł zabieramy  

2 mln zł. Basen będzie oddany do użytku dopiero w 2020 roku, czyli to są kolejne lata, które 

uciekają. Jest to dobra decyzja, że ten basen powstanie, ale musimy mieć to na uwadze, a do 

tego sportowcy, którzy z niego korzystali uciekają z miasta. Jeden z lepszych sportowców 

opuścił nasze miasto, ze względu na złą bazę szkoleniową. Jest prośba, aby mieć to na uwadze  

i przyspieszyć działanie, gdyż są to kolejne 3 lata, podczas których basen nie będzie 

funkcjonował. Jest też takie przekonanie wśród mieszkańców, że była duża szansa, by 

wyremontować ten basen za 10 mln zł, teraz już mamy kwotę 20 mln zł. Czy to nie był jakiś 

błąd ze strony Urzędu Miasta?” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Pan radny użył kilku nieścisłości. Nie da się wyremontować basenu za kwotę  

10 mln zł. Poza tym nie jest to remont, ale budowa. Środki nie zostały zabrane, ale 

przesunięte na rok następny. Jeżeli w dniu dzisiejszym uchwała zostanie podjęta, to za 
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tydzień zostanie podpisana umowa. Przetargi były ogłaszane 3 – krotnie i w trosce o fundusze 

publiczne, zdecydowaliśmy, aby dodać środki, ponieważ jest to cena rynkowa i niższej nie 

jesteśmy już  

w stanie osiągnąć”.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana 

Grzegorza Koryla: „Jest limit zobowiązań, że można ogłosić przetarg, a na 2020 rok jest 

przeznaczona tylko kwota 5 mln zł. Jeżeli wykonawca będzie właściwie realizował inwestycję, 

w każdej chwili można przesunąć środki”.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Odnośnie 

przesunięcia środków z tych 4 mln zł na lata następne, to przede wszystkim, oprócz kwestii,  

o których mówił Pan Prezydent Ustrobiński, jest jeszcze to, że w tym roku nie będziemy mieli 

dofinasowania. Dofinansowanie będzie od przyszłego roku. W związku z tym, wszystko, co 

wydalibyśmy w tym roku, nie miałoby podstaw do tego, by zarachować do podzielenia na  

50% i uzyskać 50% dofinansowania z budżetu Państwa”.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Podczas rozmów w Ministerstwie Sportu, otrzymaliśmy zapewnienie, że w przyszłym roku 

otrzymamy dofinansowanie w wysokości 50%”. 

 

Radny Pan Robert Homicki – zabierając głos, powiedział: „Wniosek z tej dyskusji jest 

taki, że w Rzeszowie jest zapotrzebowanie na baseny i w najbliższych latach trzeba się będzie 

zastanowić nad tym, żeby jeszcze 2 czy 3 baseny tego typu wybudować”.  

 

Radny Pan Witold Walawender – zapytał, na jakim etapie jest inwestycja dotycząca 

budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ul. Wyspiańskiego?  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Wniosek został złożony i czekamy na jego ocenę. Dokumentacja została 

przekazana przez CWKS Resovia. Zwróciliśmy się również o to, by do naszej dyspozycji 

przekazano działki wymienione w pozwoleniu na budowę po to, byśmy mogli wydawać środki 

finansowe. Realizowane są po kolei wszystkie ustalenia, które były umieszczone w 

porozumieniu zawartym z Marszałkiem Województwa”. 
 

Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Odnośnie hali na 

Podpromiu, mamy zmianę blisko 20 mln zł na tej inwestycji. Jak rozumiem, jest to wynik 

braku rozstrzygnięcia przetargu”.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Nowy harmonogram 

rzeczowo – finansowy pod kolejny przetarg, w miarę realny. Wiedząc o tym, że odpowiednio  

w latach trzeba to skorygować, więc korygujemy, żeby był program realny”. 
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Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w uzupełnieniu 

powiedział: „Po pierwszym przetargu, na którym nie złożono żadnej oferty podjęliśmy 

dialog techniczny z 7 firmami, które byłyby w stanie ten obiekt zrealizować. Te zmiany, o 

które pyta Pan Radny, to właśnie wynik tego dialogu technicznego. Chodzi nam o to, aby 

uzyskać ofertę  

z rynku”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 13 głosami „za”, przy 8 głosach 

wstrzymujących.  

 

Ad. 2.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (projekt uchwały, 

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

 

Radny Pan Witold Walawender – w imieniu Komisji Kultury i Promocji Rady 

Miasta Rzeszowa, podziękował za zwiększenie środków przeznaczonych na 

organizację Festiwalu Przestrzeni Miejskiej.  

 

Radna Pani Danuta Solarz – w związku z dotacją celową dla SP ZOZ Nr 1 na zakup 

sprzętu i aparatury medycznej w wysokości 850 000 zł, poprosiła o informację na 

temat efektywności wykorzystania sprzętu, na jakim oddziale będzie wykorzystany 

oraz czy jest wystarczająca kadra do obsługi aparatury.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: 

„Oczywiście, że mamy odpowiednią kadrę. Urządzenie będzie wykorzystane w SP ZOZ Nr 1. 

Był to wniosek oddziału chirurgii. Dokładną informację otrzymacie Państwo w przyszłym 

tygodniu podczas posiedzenia Rady Społecznej”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  

2018 r. została przyjęta 14 głosami „za”, przy 8 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 3.  

 

1. Rada Miasta przyjęła bez uwag Protokół Nr LIV/1/2018 z LIV sesji odbytej  

w dniu 23 stycznia 2018 r. 
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2. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – 

poinformował: 

 

a) 27 kwietnia br. podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządowego  

w Krakowie odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono statuetki  

i dyplomy zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów  

2017, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Jury wybrało 

najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy w Polsce. Rzeszów został 

liderem kategorii „Miasta na prawach powiatu”. Rzeszów zdobył również  

I miejsce wśród miast w rankingu energii odnawialnej prowadzonym 

przez Związek Powiatów Polskich. 

 

b) Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 

Portalsamorzadowy.pl rozdał prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych 

inwestycji w Polsce w konkursie Top Inwestycje Komunalne  

2018 r. Rzeszów otrzymał nagrodę za budowę drogi wojewódzkiej od 

skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie do 

węzła Rzeszów – Południe. Top Inwestycje Komunalne 2018 to inicjatywa 

mająca na celu wskazanie, wśród inwestycji komunalnych z całego kraju, 

najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, 

prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. 

Zdaniem ekspertów, inwestycje drogowe w Rzeszowie, to  

1 z 11 zrealizowanych w Polsce projektów, które w największym stopniu 

przyczyniły się do rozwoju. 

 

Ad. 4.  

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie  

ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr LIX/9/2018 stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu).  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił o informację, „czy po zmianach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, działki mieszkańców są chronione tym planem; czy 

tam zakłada się tereny zielone; czy działkowcy mogą mieć pewność, że na tym terenie będą 

działki rekreacyjne?” 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 

wyjaśniła: „Myślę, że skala mapy wprowadziła pewien brak szczegółowych informacji. Na 

tym terenie nie ma ani prywatnych ogrodów działkowych, ani skupionych w zarządzie 
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ogrodów działkowych. To jest teren w rejonie ul. św. Kingi. Powstaje tam duże osiedle 

mieszkaniowe wielorodzinne”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie  

ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie została przyjęta 17 głosami 

„za”, przy 2 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 5. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów 

działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od  

I do XIV (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  

nr LIX/10/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu).  

W ramach autopoprawki, poprosiła o zmianę zapisu w uzasadnieniu do projektu 

uchwały; zapis brzmi: „Nr 118/16/2005”, powinno być: „Nr 118/26/2005”. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów 

działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od  

I do XIV została przyjęta jednogłośnie – 23 głosami „za”.  

 

Ad. 6. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

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

przedstawiony na druku nr LIX/1/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Sadowej w Rzeszowie została przyjęta 20 głosami „za”, przy  

3 głosach wstrzymujących.  

 

 

 



18 
 

Ad. 7. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

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

przedstawiony na druku nr LIX/7/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie – 22 głosami 

„za”. 

 

Ad. 8.  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr LIX/8/2018 stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie –  

19 głosami „za”. 

 

Ad. 9. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 

ulicach: Monte Cassino i Staroniwskiej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z 

uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr LIX/2/2018 stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 

ulicach: Monte Cassino i Staroniwskiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie 

– 22 głosami „za”. 
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Ad. 9a. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie (projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu).  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, dlaczego  

w tym przypadku odstąpiono od przetargu? 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– powiedział: „W tym przypadku była umowa dzierżawy z podmiotem, który prowadził 

działalność gospodarczą. Do tej pory znajdował się tam sklep ogrodniczy. W tym momencie 

podmiot sprzedał swoją nieruchomość firmie Developres Spółka z o. o. i był tam 

przygotowany tymczasowy parking. Firma Developres chciała wejść w dotychczasową umowę 

dzierżawy, która już tam była. Nie sprzedajemy tego terenu, ponieważ w przypadku, gdyby 

był on potrzebny pod drogę lub inny cel publiczny, mamy swobodę, gdyż umowę na czas 

nieoznaczony możemy wypowiedzieć z terminem 3 miesięcznym”.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził: „Należy się 

spodziewać, że właściciel czy dzierżawca, wystąpi za jakiś czas z wnioskiem o warunki 

zabudowy, a później o pozwolenie na budowę i ten teren, który ma chwilowo wydzierżawiony, 

przedstawi, jako element swojego przedsięwzięcia. Moim zdaniem, temat powinien zostać 

przedyskutowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos, powiedział: „Z uwagi na to, że obok 

nieruchomości już jest prowadzona inwestycja, bloki są zbudowane dość blisko ulicy 

Paderewskiego, chciałem zapytać, gdyż Pan dyrektor mówił o ewentualności poszerzenia 

ulicy. Jak w takim razie poszerzyć tę ulicę, skoro bloki są wybudowane tak blisko drogi?” 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

– wyjaśnił: „W przyszłości może tam być wybudowany przystanek autobusowy. Jadąc tą 

ulicą, po lewej stronie, znajduje się takie naturalne zakole, obecnie wysypane żwirem, które 

może być w przyszłości wykorzystane pod przystanek autobusowy. Nie chcielibyśmy tego 

zbywać, tym bardziej, że wniosek dotyczy tylko dzierżawy, a my sami nie proponowaliśmy 

zbycia”. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Ta dzierżawa nie 

jest problematycznym przedsięwzięciem. Jest to dzierżawa rozłożona przestrzennie wzdłuż 

ulicy, gdzie szerokość nie ma więcej niż 10 – 15 m. Ponadto, przez okres dzierżawy będziemy  

z tego tytułu pozyskiwać środki, potrzebne na kolejne inwestycje”. 
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Radny Pan Grzegorz Koryl – wyraził opinię, że projekt uchwały powinien zostać 

przeanalizowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej.  

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „To jest histeryczna 

dyskusja. Martwimy się o to, że będą budowane nowe obiekty w Rzeszowie, a niektóre miasta 

martwią się tym, że nikt nie chce budować. Dobrze, że są ludzie, którzy chcą budować, i tacy, 

którzy chcą kupować to, co zostanie wybudowane”.  
 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 

dotyczący skierowania projektu uchwały do Komisji Gospodarki Komunalnej. 

Dodał, że nie neguje potrzeby zagospodarowania przestrzeni, ale jego wątpliwości 

budzi sposób, w jaki ta przestrzeń jest zagospodarowana.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 

wniosek przeciwny.  

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem dotyczącym skierowania projektu 

uchwały do Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych,  

13 radnych głosowało przeciw. 

 

Radna Pani Danuta Solarz – zabierając głos, powiedziała: „Należy zwrócić uwagę, na 

to, iż ulica Paderewskiego na tym odcinku jest bardzo zakorkowana i zdarzają się tam bardzo 

niebezpieczne sytuacje. Ze względu na to wymaga ona przebudowania. Znajdujące się w tym 

miejscu skrzyżowanie jest również bardzo niebezpieczne”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Wkradł się pewien chaos. Rozmawiamy  

o wydzierżawieniu, była też informacja, że w tym miejscu ma być teren zielony, wcześniej  

w uzasadnieniu była mowa, że biznesmen będzie to wykorzystywał najprawdopodobniej pod 

parking, a następnie była odpowiedź Prezydenta, że tam się ma budować. Obawy Pana 

Przewodniczącego są zasadne. Może rozmawiajmy o tym, że w tym miejscu będzie 

inwestycja, ale jest pytanie, jaka to będzie inwestycja, w jaki sposób zagospodarowana i czy 

następne inwestycje przy tej ulicy są zasadne”. 

 

Radny Pan Witold Walawender – powiedział: „Mówiąc o budowaniu i inwestowaniu 

nie mamy na myśli tylko tego konkretnego terenu, ale chodzi o teren całego Miasta. Warto 

budować i warto przyciągać inwestorów, którzy chcą rozwijać nasze Miasto”. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Taka sama 

sytuacja była w pkt 6 porządku obrad. Zgodziliśmy się na wydzierżawienie terenu zielonego, 

po to, by budynek uzyskał pozwolenie na budowę i ten teren za chwilę zostanie zwrócony. 

Później będzie tak, jak u zbiegu ulic Warszawskiej i Lubelskiej, że nawet nie ma skrawka 

zielonego terenu”. 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Panie Radny chyba 

nie zna Pan terenów, bo obok jest park na Staromieściu i jest skrawek zielonego terenu. Wokół 

szpitala jest również piękny teren. O godz. 10.30 mam spotkanie z kolejną firmą, która chce 

budować w Rzeszowie, która będzie zabezpieczać miejsca pracy i która będzie powodować, że 

do Rzeszowa będą przyjeżdżać ludzie z Polski i ze świata. Dla nich trzeba budować 

mieszkania. Powinniśmy się wszyscy cieszyć, że firmy chcą u nas inwestować”.  

 

Radny Pan Robert Homicki – zabierając głos, powiedział: „Na tym terenie buduje się 

duże osiedle, więc 2 – 3 bloki więcej nie zmienią całokształtu sytuacji. Natomiast problem jest 

w ciągach komunikacyjnych. Chciałem zapytać, czy są plany, które spowodują polepszenie 

ruchu w tym miejscu? Druga sprawa to park, znajdujący się naprzeciwko tego terenu; jest on 

bardzo zaniedbany. Czy w najbliższym czasie planowana jest poprawa stanu parku?” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Obecnie 

wykonujemy drogę przy ul. Krogulskiego, od ulicy Lubelskiej do Warszawskiej. Kolejne będzie 

przedłużenie do ulicy Krakowskiej. Obyśmy tylko zdobyli środki unijne. Kolejne obiekty 

powstają i musimy dostosować kolejne drogi do istniejących potrzeb”.  

 

Radny Pan Bogusław Sak – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Marcina 

Deręgowskiego, powiedział: „Dzierżawa nie podlega zabudowie stałej, mieszkaniowej, 

więc nie ma obawy dużego zagęszczenia. Tutaj zostanie ten teren przez dewelopera 

wykorzystany jedynie pod cel dodatkowy, czyli parking, zieleń lub inny teren urządzony”. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – ad vocem: „My nie chcemy nic więcej, tylko to, żeby 

każdy inwestor przestrzegał przepisów prawa. Mówicie w ten sposób: wydzierżawimy teren 

na rok czy 2 lata, ktoś uzyska pozwolenie na budowę, a następnie zgłosi wniosek i zwróci to do 

miasta. Jak w takim razie wyglądają przepisy?” 

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zabierając głos, powiedział: „Na ulicę 

Paderewskiego należy patrzeć w taki sposób, że ona się ciągnie od ul. Rejtana do Armii 

Krajowej, a wcześniej trzeba skręcić w ul. Krzyżanowskiego, ul. Armii Krajowej, która ją 

przecina, a dalej jest na terenie Osiedla Słocina. W przyszłości ulica Paderewskiego na pewno 

będzie wymagała poszerzenia”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „W zależności od 

rozwoju i potrzeb ludzi będziemy to wszystko zmieniać. W związku z tym, że budowane są 

kolejne osiedla przy ul. Św. Rocha, przy ul. Słocińskiej będziemy musieli te ulice poszerzać. 

Dodam, że wydałem już decyzję odnośnie rozszerzenia ul. Słocińskiej, od szkoły, od  

ul. Wieniawskiego, od ul. Powstańców Wielkopolskich, aż do cmentarza”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ponownie zabierając 

głos, powiedział: „Jeśli wydzierżawimy ten teren, to deweloper dostanie pozwolenie na 
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budowę np. 100 mieszkań. Natomiast, jeżeli nie dostanie tej dzierżawy, to z powodu braku 

terenu, którym mógłby dysponować, wybuduje tylko 80 mieszkań. W związku z tym, jeżeli 

otrzyma ten teren i wybuduje 100 mieszkań, to ilość miejsc parkingowych, jaka będzie 

potrzebna, będzie wynikać z tej ilości, stosownie do pozwolenia na budowę czy warunków 

zabudowy. Następnie, jeżeli stwierdzimy, że ulicę Paderewskiego na tym odcinku trzeba 

poszerzyć, to zabierzemy deweloperowi ten parking i poszerzymy ulicę, bo to jest nie do 

uniknięcia. Wiemy, jakie tam są problemy komunikacyjne, wynikające m. in. z tego, że nie ma 

tam planu zagospodarowania przestrzennego. Efekt będzie taki, że ilość miejsc parkingowych 

na tym osiedlu gwałtownie się skurczy, czyli pogorszą się warunki życia”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Widzimy, jak w tej 

chwili zakorkowana jest ul. Św. Rocha. Dlatego też, przygotowujemy ulicę do Chmielnika 

przez ul. Wieniawskiego. To też odciąży ulicę Św. Rocha, ale miejmy świadomość, że tylko na 

chwilę”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Ten problem jest 

szerszy niż to, co powiedział Pan Andrzej Dec. To nie jest kwestia tylko tej jednej inwestycji. 

Te tereny na północ od ulicy Paderewskiego, są dosyć trudne. Miałem tam kiedyś okazję 

uczestniczyć w procesie inwestycyjnym, zresztą inwestor zrezygnował z uwagi na koszty  

i z uwagi na to, że tam są torfy. Uważam, że dobrze się stało, że znaleźli się inwestorzy, 

którzy w tej chwili postanowili budować na tym terenie, bo to były do niedawna tereny 

miejsko nierozwinięte. W tej chwili inwestorzy tam budują, stać ich na to, by te torfy usunąć i 

żeby doprowadzić ten teren do stanu aktywnego inwestycyjnie i stworzyć z niego teren 

rzeczywiście miejski. I to jest duży plus. Minus jest w tym, że my, jako Miasto, chociaż 

wiemy, że te tereny inwestycyjne się uaktywniają, nic nie robimy, w tym celu, żeby 

przystosować ten teren komunikacyjnie do tego rozwoju. Weźmy pod uwagę, że tam buduje 

trzech inwestorów i tam powstanie kilka tysięcy miejsc parkingowych i kilka tysięcy 

mieszkań. Już w tej chwili nie sposób jest wyjechać z ul. Paderewskiego czy z ul. Witolda w 

ul. Paderewskiego. To dobrze, że ten teren Rzeszowa uaktywnia się inwestycyjnie, bo do 

niedawna były to niewykorzystane inwestycyjnie tereny, ale konieczne jest dostosowanie 

rozwiązań komunikacyjnych do tych wielkich inwestycji, żeby nie było tego samego, co dzisiaj 

mamy na ul. Kwiatkowskiego. Dziwię się, że problem tej działki, tego wąskiego pasa, nie 

został najpierw przeanalizowany pod kątem potrzeb rozbudowy komunikacji”. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Chciałem przypomnieć, że przedłużenie ul. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty do  

ul. Lwowskiej, tam jest przewidziane poszerzenie do 4 pasów ruchu. Mamy pod to stosowne 

uchwały, dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie jesteśmy na 

przetargu przy przebudowie ul. Wieniawskiego, na odcinku od Zalesia do Słociny. 

Projektowane jest połączenie ul. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego. To są zamierzenia 

wokół tego terenu, które myślę, że wpłyną znacznie na ruch komunikacyjny. Pan Prezydent 

mówił  

o poszerzeniu ul. Słocińskiej, o tym, że w rejonie ul. Witolda będzie musiało być poszerzenie 
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tej ulicy, więc będzie też musiało być przebudowane trochę skrzyżowanie ul. Witolda  

i Paderewskiego. Ponadto, przymierzamy się do nowego połączenia drogi prostopadłej do ul. 

Armii Krajowej, pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty. Co do 

infrastruktury, myślę, że też w innych miejscach można by się przyczepić, że nie na tyle jest 

różnego rodzaju infrastruktury, ale ludzie mimo wszystko się osiedlają. Mamy też 95% miejsc 

dla dzieci w żłobkach i przedszkolach i z tych miejsc korzystają również osoby, które 

przyjeżdżają do pracy spoza Rzeszowa. Nie jest tak, że mamy duże braki, które należy 

uzupełniać. Miasto pokazało wielokrotnie, że za rozwojem osiedli idą inwestycje edukacyjne.  

W budowie jest szkoła na Wilkowyi, a także po drugiej stronie ul. Lwowskiej są miejsca 

przeznaczone na budowę szkoły, wyznaczone w miejscowym planie, choćby w rejonie  

ul. Olbrachta”. 

 

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

wrażenie, że nie mamy koncepcji tego, gdzie tam ta infrastruktura społeczna powstanie. Żeby 

nie było tak, jak przy ul. Błogosławionej Karoliny, że powstało duże osiedle i na szybko 

szukaliśmy po drugie stronie głównej ulicy, działki, by wybudować szkołę. Powinniśmy 

działać tak, że zanim dopuścimy do budowy bloków, mamy już zarezerwowany teren, na 

którym chcemy budować tego typu infrastrukturę”. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pan Robert Kultys 

wspomniał, że ulica Kwiatkowskiego jest zakorkowana. Ja mam satysfakcję, że w Budziwoju 

wiele osób się buduje i martwiłbym się, gdyby nie było samochodów. Jednak kiedy 

rozmawialiśmy o moście do ul. Żeglarskiej, to Pan Kultys się sprzeciwiał, mówił, żeby nie 

budować. Jadąc kiedyś do pracy przejechałem ulicami Dębicką, Iwonicką, Pańską i uważam, że 

tam trzeba budować kolejną jezdnię. Chciałbym zorganizować Państwu wyjazd  

i zobaczylibyście, co się obecnie dzieje w tych okolicach. Ulicę Pańską zdecydowanie trzeba 

rozszerzać. Planujemy tam niedługo budowę żłobka, przedszkola, szkoły. Planujemy również 

budowę domu opieki za szkołą nr 18”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Panie 

Prezydencie, czy to, co Pan mówi, będzie realizowane w oparciu o plan zagospodarowania, 

czy warunki zabudowy?” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Odnośnie drugiej jezdni na ul. Błogosławionej Karoliny – to rezerwa terenu jest 

już przygotowywana od 15 czy 20 lat. Jeżeli chodzi o zespół edukacyjny, który został 

wybudowany na osiedlu Błogosławionej Karoliny – mimo, że nie było planu 

zagospodarowania, Biuro Rozwoju opracowało rozwiązania na tym terenie dużo wcześniej i 

potem zrealizowaliśmy to zamierzenie praktycznie w oparciu o decyzję o warunkach 

zabudowy. Co do ul. Pańskiej, to również są tego typu zamierzenia. Są już projekty, jesteśmy 

w trakcie uzyskiwania  

ZRID–u, a następnym ruchem powinno być połączenie ul. Błogosławionej Karoliny  

z ul. Dębicką. Zresztą, pierwszy fragment rozszerzenia ul. Pańskiej na odcinku od ul. 
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Dębickiej do mostku jest już zrealizowany wraz z chodnikiem, a teraz dalej będziemy to 

przedłużać do  

ul. Iwonickiej i do ul. Błogosławionej Karoliny”. 

 

Radny Pan Robert Kultys – ponownie zabierając głos, powiedział: „Nie trzeba mnie 

przekonywać, jeśli chodzi o wagę inwestycji. Problem polega na linii zabudowy. Jeżeli robimy 

linię zabudowy tak, jak przy ul. Paderewskiego, tzn. kilka metrów od krawężnika, to w jaki 

sposób później poszerzymy tę ulicę i dostosujemy układ komunikacyjny? Błędem jest, że 

później będziemy dostosowywać układ komunikacyjny. Nie zgodzę się z Prezydentem 

Ustrobińskim, że to później jakoś się zrobi. Później się tego nie zrobi, skoro dzisiaj 

zabudujemy tak blisko drogi, ewentualnie zrobimy parkingi, które są związane z daną 

inwestycją. Bardzo dobrze, że te bloki są budowane, tylko dostosujmy do nich komunikację. 

Podobnie, jak Pan Prezydent mam satysfakcję, że tak dużo się buduje, ale nie mam satysfakcji, 

że stoję w korkach. Miałbym, gdyby jednocześnie rozwiązania komunikacyjne były tak 

dostosowane, żeby upłynnić ruch”. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – ad vocem: „Skoro 

nie ma jeszcze rozwiązań projektowych, skąd Pan wie, że te bloki nie zapewnią poszerzenia 

ulicy? Na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, uzyskuje się opinię wielu 

instytucji, w tym także Miejskiego Zarządu Dróg, w której jest mowa o tym, jak należy 

zabudować, by zapewnić takie poszerzenie drogi na przyszłość”. 

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.  

 

Wobec braku sprzeciwu, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie została przyjęta 13 głosami „za”, 

przy 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 10.  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr LIX/3/2018 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

została przyjęta jednogłośnie – 17 głosami „za”. 
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Ad. 11. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

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

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr LIX/4/2018 stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Robotniczej została przyjęta jednogłośnie –  

19 głosami „za”. 

 

Ad. 11a. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego 

własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

została przyjęta jednogłośnie – 18 głosami „za”. 

 

Ad. 11b. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

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

załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos, powiedział: „Proszę o informację, co 

aktualnie znajduje się w tych budynkach? Wiem, że w jednym z tych budynków była kiedyś 

organizacja zajmująca się ubogimi dziećmi. Czy ona w dalszym ciągu tam funkcjonuje, a 

jeżeli tak, to jaki lokal Miasto dla nich przeznaczy po sprzedaży terenu?”  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 

wyjaśnił: „Pierwszy i drugi budynek jest pusty, a w trzecim budynku swoją siedzibę mają 

harcerze. Jeżeli dojdzie do sprzedaży, będziemy szukać dla nich lokalu. Obecnie zajmowany 

lokal jest bardzo zaniedbany, warunki nie są komfortowe”.  
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Radny Pan Grzegorz Koryl – ponownie zabierając głos, powiedział: „Zastanawiam 

się, czy od razu musimy tę działkę i budynki sprzedawać. Nie wiem, w jakim one są stanie, 

natomiast lokalizacja jest dobra. Jest to teren zamknięty, z dużym podwórkiem. Czy nie 

można tego oddać np. dla szkoły sióstr prezentek, które szukają takich pomieszczeń, a Miasto 

mówi, że nie ma, mimo, że medialnie Pan Prezydent zapewnia, że pomoże. Sugeruję, by 

projekt uchwały skierować do Komisji Edukacji”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „To są 

budynki wpisane do rejestru zabytków i zrobienie z tym czegokolwiek, wymaga olbrzymich 

nakładów. Rozumiem, że nasza decyzja o obniżeniu bonifikaty, czyli podniesieniu ceny, 

zmierza do tego, że być może znajdzie się ktoś z dużymi pieniędzmi, kto zechce 

wyremontować te budynki, gdyż żadna szkoła nie poradzi sobie z czymś takim”. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, 

że w budynkach nie ma centralnego ogrzewania. Dodał, że budynki są w złym stanie 

technicznym i aby uniknąć dalszej dewastacji, lepszym rozwiązaniem jest zbycie 

nieruchomości w drodze przetargu. 

 

Radna Pani Danuta Solarz – zapytała, jaka jest gwarancja, że po sprzedaży te 

budynki zostaną wyremontowane?  
 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 

wyjaśnił: „Sprzedając jakąkolwiek nieruchomość, nie mamy takiej gwarancji. W tym 

konkretnym przypadku, myślę, że żaden przedsiębiorca nie pozwoli sobie na zakup 

nieruchomości i pozostawienie jej samej sobie. To jest centrum Miasta, gdzie może powstać  

np. hotel”. 

 

Radna Pani Grażyna Szarama – wyraziła opinię, że sprawa powinna zostać 

skierowana do Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Sprawa była 

bardzo dokładnie przeanalizowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Kiedy podejmiemy 

tę uchwałę, Miasto może ewentualnie rozpocząć procedurę poszukiwania, ogłoszenia itd. Te 

budynki są wprawdzie zabezpieczone, ale są w bardzo złym stanie technicznym”. 

 

Radny Pan Mariusz Olechowski – zapytał, czy nieruchomość przeznaczona do 

sprzedaży ma uregulowany stan prawny dostępu do drogi publicznej? 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 

wyjaśnił: „Niestety nie ma dostępu do drogi publicznej. Dojazd jest przez bramę. Przyszły 

właściciel będzie musiał uregulować ten dojazd. Natomiast jest możliwość uregulowania tego 

stanu, w ten sposób, by można tam było bez problemu dojechać”. 

 



27 
 

 

 

 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Targowej została przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 11c. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Rzeszowie (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Rzeszowie została 

przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 11d. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów (projekt uchwały, wraz z 

uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta 21 głosami „za”, 

przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 11e.  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
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nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały, 

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

Następnie powiedział: „Zmiana polega na tym, że selektywnie musimy zbierać odpady 

„Bio”. W uchwale zostało określone, jak często i w jakich pojemnikach będą odbierane odpady. 

W zabudowie jednorodzinnej odpady „Bio” będą odbierane raz w tygodniu, w workach  

w kolorze brązowym, w zabudowie wielolokalowej – dwa razy w tygodniu, z nieruchomości 

niezamieszkałych – również raz w tygodniu. Podjęcie uchwały podyktowane jest 

koniecznością zmiany od 1 stycznia 2019 r. systemu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania frakcji odpadów. Jednak trzeba podkreślić, że nie ma żadnej instalacji, 

która by te „Bio” odpady wykorzystała. Rozporządzenie zmusza nas do osobnego zbierania 

odpadów „Bio”, natomiast miejmy świadomość, że te odpady i tak później trafią do spalarni 

odpadów”. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Wprowadzenie 

tych zmian było bardzo obszernie przedyskutowane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki 

Komunalnej. Ustawodawca bardzo szybko wprowadza te zmiany, może zbyt szybko, ale one 

są niezbędne. Nie widzę większego problemu, jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną, mam 

nadzieję, że to zachęci właścicieli domków do przetwarzania odpadów kuchennych. Natomiast 

w zabudowie wielolokalowej już dzisiaj widzimy, że mamy problem, nawet z frakcją suchą  

i zmieszaną, gdyż tam gdzie jest anonimowość, nie wszyscy mieszkańcy przestrzegają tych 

zasad i są kłopoty z odbiorem. Zastanawialiśmy się, czy nie zwiększyć częstotliwości odbioru 

odpadów w zabudowie wielolokalowej do trzech razy w tygodniu, ale mamy świadomość, że to 

generuje dodatkowe koszty. Sprawa odbioru to też jest element, który nieco wszystko 

komplikuje, gdyż powinien jeździć oddzielny samochód, który będzie zbierał odpady „Bio”  

i dostarczał do bazy, w której i tak wszystko zostanie zmieszane i przekazane do spalenia. Nie 

chcę oczywiście zniechęcać, gdyż ochrona środowiska jest bardzo uzasadniona, ale trzeba sobie 

uświadomić, że pewne zmiany idą bardzo szybko, szczególnie ze strony decydentów i czasem 

nie jest to do końca przemyślane. Szczególnie, że nie ma uruchomionych środków na 

infrastrukturę towarzyszącą tym zmianom”. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Sprawa jest dość kuriozalna, a wręcz 

absurdalna. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, zwróciliśmy się do 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, aby ewentualnie w tej sprawie, przygotować 

apel bądź stanowisko, które Rada Miasta skieruje do Ministra Środowiska, by to 

rozporządzenie zmienił bądź przesunął w czasie. W tej chwili są to bezzasadnie poniesione 

koszty, a skutek będzie żaden, gdyż odpady „Bio” w rezultacie i tak trafią do spalarni”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, powiedział: „Zbieranie frakcji biodegradowalnej jest znane w całej Europie i od 

wielu lat praktykowane. W Polsce ta ustawa jest o tyle źle przygotowana, że powinna 

przewidywać furtkę w postaci takich miast, jak Rzeszów, który i tak będzie przekazywał te 
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odpady do spalarni. Wszystko będzie wrzucane do tego samego kotła, tyle, że wyprodukujemy 

więcej brązowych worków, a to jest nieekologiczne i niesie za sobą również dodatkowe koszty. 

Być może warto zwrócić się do parlamentarzystów, czy też do ministerstwa i zwrócić na to 

uwagę. Jeżeli mamy zmierzać do modelu europejskiego, że będą specjalne mechanizmy 

likwidowania odpadów biodegradowalnych, to owszem, ale róbmy przejściowe okresy”. 

 

Radny Pan Witold Walawender – powiedział: „Mam propozycję, aby przykładem 

innych miast, zakupić automaty wypłacające pieniądze za zużyte szklane butelki czy puszki. 

Ich zalety to lepszy recycling odpadów oraz zmniejszenie ryzyka wypadków spowodowanych 

potłuczonym szkłem i puszkami. Ustawienie takich automatów w parkach, przy centrach 

handlowych i w innych miejscach publicznych spowodowałoby większą czystość w naszym 

mieście oraz byłoby to opłacalne dla obu stron. Złożę również interpelację w tej sprawie”.  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę, 

że za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiada firma, która 

wygrała przetarg, i która ma prawo organizować jakiekolwiek dodatkowe punkty 

odbioru odpadów.  

 

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

wypowiedzi radnego Pana Witolda Walawendra, powiedział: „To, o czym Pan mówi, 

to jest element szerszego problemu wprowadzenia generalnego recyclingu tego typu 

opakowań. Był zlecony ogólnokrajowy audyt, który wykazał, że w naszych warunkach 

ekonomicznych, gospodarczych, tego typu ogólnokrajowy system kosztowałby niesamowicie 

duże pieniądze.  

W związku z tym, władze centralne uznały, że na razie nie da się tego zrobić. Rozumiem, że 

jeśli nasze przedsiębiorstwo chciałoby robić tego typu rzeczy, to też będzie trzeba wydać 

bardzo duże pieniądze”. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos, powiedział: „Odnośnie nowego 

rozporządzenia; być może takie rozporządzenia będą powodować to, że samorządy zaczną 

rozpatrywać inne możliwości wykorzystywania tej biomasy. Rzeszów będzie musiał się z tym 

zmierzyć. W związku z tym, mam propozycję. Jeżeli odbiór biomasy z domków 

jednorodzinnych będzie generował duże koszty, uważam, że Miasto powinno wyjść z taką 

propozycją, żeby obniżyć koszty odbioru odpadów od właścicieli domków jednorodzinnych, 

jeżeli zrezygnowaliby z oddawania biomasy i przeznaczali ją do kompostowników”. 

 

Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższych wypowiedzi, powiedział: „Sytuacja 

będzie nas dotyczyła od 1 stycznia 2019 roku. Jeżeli chodzi o frakcję „Bio”, jest to frakcja, 

która została w tym rozporządzeniu zapisana. W naszym regulaminie jest to uwzględnione 

przy wyjaśnianiu definicji odpadów. Frakcja „Bio” są to odpady kuchenne i inne odpady 

„Bio”,  

z wyłączeniem odpadów zielonych, czyli trawa, liście, gałęzie. Te odpady zielone będą 
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odbierane tak jak dotychczas, czyli w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i 

w workach zakupionych przez mieszkańców według potrzeb, natomiast frakcja kuchenna 

będzie odbierana w workach koloru brązowego od mieszkańców domów jednorodzinnych i z 

pojemników  

w zabudowie wielorodzinnej. Te odpady absolutnie nie mogą trafić do odpadów zielonych, 

ponieważ na dzień dzisiejszy MPGK posiada własną kompostownię, gdzie odpady zielone są 

przerabiane na kompost. Posiadają oni odpowiedni certyfikat i dzięki temu mogą ten kompost 

sprzedawać”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił 

uwagę na konieczność przeprowadzenia akcji edukacyjnej wśród mieszkańców w 

tym zakresie.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Obecnie 

są odpady komunalne niepodlegające segregacji i odpady komunalne zmieszane, które są 

odbierane bardzo często, raz w tygodniu, a w zabudowie wielolokalowej nawet dwa razy  

w tygodniu. Proszę o informację, czy będą jeszcze odrębne pojemniki na odpady 

niepodlegające segregacji i czy będzie inna cena dla tych odpadów?” 

 

Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Nie będę się wypowiadał na temat ceny, gdyż będzie 

ona skalkulowana w oparciu o przetarg, który odbędzie się w bieżącym roku. Odnośnie 

odpadów, na dzień dzisiejszy ustawa dopuszcza jeszcze podział i wybór pomiędzy zbiórką 

selektywną i nieselektywną, więc odpady niepodlegające segregacji będą to te odpady, które 

powstaną u mieszkańca, który sobie wybrał selektywną zbiórkę. Natomiast odpady pozostałe, 

niesegregowane będą tak jak dotychczas”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

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

 

Ad. 11f. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków i dopłat 

do cen 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 (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków i dopłat 

do cen 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 została przyjęta jednogłośnie 

– 20 głosami „za”. 

 

Ad. 11g. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

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

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 

wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną  

Sp. z o. o w Boguchwale, ul. Suszyckich 9 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług 

dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę 

Komunalną Sp. z o. o w Boguchwale, ul. Suszyckich 9 została przyjęta 

jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

Ad. 12. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Tak na TIK w SP 

– 3 – podnosimy jakość kształcenia” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (projekt uchwały, 

wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr LIX/5/2018 stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Tak na TIK  

w SP – 3 – podnosimy jakość kształcenia” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 została przyjęta 

jednogłośnie – 22 głosami „za”. 
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Ad. 13. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Kształcimy 

nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr LIX/6/2018 stanowi 

załącznik  

nr 26 do protokołu).  

 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Kształcimy 

nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 została 

przyjęta jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

Ad. 13a. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla 

przedszkoli publicznych w Rzeszowie – prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (projekt 

uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 27 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla 

przedszkoli publicznych w Rzeszowie – prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne została 

przyjęta jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

Ad. 13b. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 (projekt uchwały, wraz z 

uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę 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 – 22 głosami „za”. 

 

Ad. 14. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie (projekt uchwały, 

wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

Ad. 14a. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasta Sanoka zadania z 

zakresu pomocy społecznej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu).  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Dlaczego  

z tymi właśnie gminami zawierane są porozumienia?” 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi 

wyjaśnił: „Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wcześniej, za wszystkie osoby bezdomne 

płaciliśmy my, jako Miasto. Okazało się, że z tych 10 gmin są bezdomni w naszym schronisku 

i te gminy zwróciły się o to, żeby podpisać umowę na przyjęcie tych osób”. 
 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ponownie zabierając 

głos, zapytał: „Jeżeli znajdzie się bezdomny, który będzie z gminy, z którą nie mamy 

zawartego porozumienia, to czy za każdym razem będziemy musieli podejmować stosowną 

uchwałę?” 
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Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „W takim 

przypadku, policja ma obowiązek dowiezienia takiej osoby do gminy, w której miała ostatnie 

miejsce zameldowania. Sytuacja wygląda w ten sposób, że na dzień dzisiejszy mamy tyle 

miejsc, ile jest tych osób bezdomnych. Poinformowaliśmy te gminy, że dane osoby znajdują się 

u nas w schronisku dla osób bezdomnych, i że możemy zapewnić schronienie takim osobom – 

pod warunkiem pokrycia pełnego kosztu pobytu osób bezdomnych przez te gminy”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasta Sanoka zadania  

z zakresu pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

 

Ad. 14b. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Głogów Małopolski zadania  

z zakresu pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Głogów Małopolski 

zadania  

z zakresu pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie – 18 głosami „za”. 

 

Ad. 14c. 
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne zadania z zakresu 

pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne zadania z zakresu 

pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie – 17 głosami „za”. 

 

Ad. 14d. 
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Dynów zadania z zakresu 

pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Dynów zadania z zakresu 

pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Ad. 14e. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/1080/2017 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów 

zadania z zakresu pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 34 do protokołu.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/1080/2017 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską 

Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej w sprawie została przyjęta 

jednogłośnie – 20 głosami „za”. 

 

Ad. 14f. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Jasło zadania z zakresu 

pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Jasło zadania z zakresu 

pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Ad. 14g. 
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Jasło zadania z zakresu 

pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Jasło zadania  

z zakresu pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Ad. 14h. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Świlcza zadania z zakresu 

pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

 

 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Świlcza zadania z zakresu 

pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”. 

 

Ad. 14i. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania  

z zakresu pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 38 do 

protokołu.  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania  

z zakresu pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Ad. 14j. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Włocławek zadania z zakresu 

pomocy społecznej, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Włocławek zadania  

z zakresu pomocy społecznej została przyjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym. 

 

Ad. 15. 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 

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

zgodnie z zapisem w § 1 projektu uchwały, ulicy położonej na Osiedlu 

Przybyszówka, biegnącej od ul. Krakowskiej, w kierunku północnym, a następnie 

północno – zachodnim do stadionu sportowego, nadaje się nazwę „ul. ks. Józefa 

Czyża”.  

Przypomniał, że zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, w § 3 projektu uchwały 

wprowadza się zapis o treści: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2019 r.” 

 

Radny Pan Mariusz Olechowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Osoba  

ks. kapitana Józefa Czyża, to niezwykła osobowość. Ks. Jóżef Czyż bezpośrednio 

współpracował z ppłk Łukaszem Cieplińskim. To właśnie na Staromieściu u ks. Czyża 

znajdowała się siedziba Armii Krajowej, skąd wydawano polecenia m. in. w ramach Akcji 

Kośba. Ks. Czyż przyczynił się do tego, w jaki sposób działała na tym terenie Armia Krajowa. 

Już od pewnego czasu starałem się, żeby uhonorować osobę ks. kapitana Józefa Czyża rondem 

na ul. Wyzwolenia, ale proszono mnie, aby się wstrzymać, ze względu na możliwość 

nazwania jego imieniem ulicy”. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa 

została przyjęta jednogłośnie – 19 głosami „za”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że 

do Rady Miasta zostały złożone również inne wnioski, dotyczące nadania nazw ulic 

w mieście. Zaapelował, aby stosowna Komisja zajęła się ich rozpatrzeniem.  

 

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

interweniował w tej sprawie u Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.  
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Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – wyraziła opinię, że wnioski wpływające do 

Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi są 

rozpatrywane selektywnie, a niektóre z nich nie są przedstawiane Radzie Miasta.  

 

Ad. 15a. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 41 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa 

została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

Ad. 15b. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa 

na odznace pamiątkowej Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i 

Lublinie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 42 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa 

na odznace pamiątkowej Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie  

i Lublinie została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami „za”. 

 

Ad. 16.  

 

1. Radny Pan Waldemar Wywrocki – poinformował, że w dniu 29 maja  

br. o godz. 12.00 u zbiegu ulic Jana Wywrockiego i Potokowej, odbędzie się 

uroczyste nadanie nazwy Rondu Imienia „Rozstrzelanych w dniu 1 czerwca 

1943 r.”. Zaprosił na uroczystość oraz podziękował Prezydentowi Miasta 

Rzeszowa za współpracę przy organizacji uroczystości.  

 

2. Radny Pan Waldemar Szumny – powiedział: „Nawiązując do początku 

dzisiejszej sesji i punktu – Oświadczenia i informacje. W moim odczuciu nastąpiło 

jednak złamanie Statutu Miasta w kilku punktach np. § 24 ust. 1 Statutu, który mówi 

o tym, że Przewodniczący ustalając porządek sesji, współpracuje z 

Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta i Prezydentem. Tutaj tej współpracy nie było. 
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Nie było absolutnie mojej zgody na wprowadzanie takiego punktu – Informacje i 

komunikaty Prezydenta Miasta Rzeszowa i Przewodniczącego Rady Miasta 

Rzeszowa. Co więcej, o współpracy mówi też § 50 statutu, że w pewnych sprawach 

organizacyjnych, czy proceduralnych Przewodniczący może zwołać posiedzenie z 

szefami klubów. Myślę, że przy takiej rewolucyjnej zmianie, bo to jest w porządku 

obrad po raz pierwszy taka sytuacja, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś stały punkt, 

że to dzisiaj tylko zaistniało i że Przewodniczący się z tego wycofa, bo nastąpiło w ten 

sposób upolitycznienie działań naszego samorządu. Nie da się ukryć, że komunikaty są 

z jednej tylko strony, ze strony rządzącej, czyli Prezydenta i Przewodniczącego Rady. 

W pewien sposób jest to próba zamknięcia ust opozycji. Takie upolitycznianie 

samorządu jest niedopuszczalne  

w dzisiejszych czasach, gdy mamy demokrację. Co więcej, naruszono także dobry 

obyczaj, ponieważ sprawdziłem, i nie ma w Polsce tak, jak Pan Przewodniczący mówi, 

że jedna osoba, autorytarnie sama ustala.  To, że intencje może były inne, a wykonanie 

inne pokazuje, że chociażby realizacja tego punktu, gdzie w punkcie – Komunikaty 

Prezydenta, nie zabrał głosu Prezydent i nie mówił, tak jak, to Przewodniczący 

powiedział, że będą to komunikaty przyszłe, a nie przeszłe. Podkreślając naruszenie 

dobrego obyczaju i to, że niestety słowa, które Pan Przewodniczący wygłaszał 

uzasadniając wprowadzenie tego punktu, rozmijają się z realizacją, apelowałbym, żeby 

wycofać się z tego pomysłu, ponieważ to nie buduje na koniec kadencji dobrej 

atmosfery. Niepotrzebnie wprowadza pewne upolitycznianie”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Może się trochę zagalopowałem, jeśli chodzi o te zdarzenia przyszłe, czy 

przeszłe. Nie chcę nikomu ograniczać komunikatów tego, co teraz czy potem. 

Generalnie się z Panem Wiceprzewodniczącym Szumnym nie zgadzam i nie 

zamierzam zmieniać tej praktyki, którą dzisiaj zastosowałem. Współpraca 

Przewodniczącego  

z Wiceprzewodniczącymi jest zapisana w naszym Statucie, ale jest to niestety przepis 

martwy. Moje próby spotykania się z Wiceprzewodniczącymi, przed ustaleniem 

ostatecznego porządku obrad, na początku kadencji, spełzły na niczym. Jest to 

technicznie niewykonalne, ponieważ obaj Panowie pracują, a kolejne wnioski 

zmieniające porządek obrad wpływają w poniedziałek, przed tym terminem, co chwilę. 

Ten przepis trzeba będzie wyeliminować z naszego Statutu, zresztą zgodnie z ustawą, 

to Przewodniczący ma prawo do ustalania porządku obrad i takie też są zapisy  

w statutach innych miast wojewódzkich”. 

 

Radny Pan Witold Walawender – zabierając głos, powiedział: „Pan 

Wiceprzewodniczący mówi, żeby nie uprawiać polityki w Radzie Miasta. To jak my się 

mamy poczuć, i ja, jako Przewodniczący Komisji Kultury, gdzie otrzymujemy, a 

nawet nie otrzymujemy zaproszeń na Muzyczny Festiwal w Łańcucie, a jeżeli 

otrzymujemy to w dalekich rzędach, mimo tego, że mówimy, że nie uprawiamy 
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polityki. Przypomnę, że Miasto również finansuje Muzyczny Festiwal w Łańcucie, a 

zobaczcie, jak to zostało potraktowane ze strony innych władz”. 

 

Radny Pan Waldemar Szumny – ad vocem: „Nie wiem, czy Pan ma świadomość, 

jaka była sytuacja. Ja również siedziałem w dalszym rzędzie i mogłem uczestniczyć, 

śledząc to się dzieje na telebimie. Inni radni również uczestniczyli w tym wydarzeniu. 

Kilkakrotnie, osobiście pytałem w Biurze Rady Miasta, czy są jeszcze radni 

zaineresowani udziałem w festiwalu”. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 

odnosząc się do powyższych wypowiedzi, powiedział: „Brak Pana Prezydenta 

na tegorocznym Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, zaskoczył mnie i zaniepokoił”.  

 

Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „W tym momencie Pan 

Wiceprzewodniczący Szumny mówi nieprawdę i uprawia manipulację. Nie dotarła do 

mnie informacja o tym, że są bilety na festiwal, a chętnie bym skorzystał”.  

 

3. Radny Pan Waldemar Wywrocki – powiedział: „Moja najstarsza córka Gabriela 

skończyła liceum muzyczne. Jej wielką pasją było aktorstwo, więc założyła swój 

własny teatr Arkanada. Wspólnie z kolegami, występują obecnie w spektaklu  

pt.: „Wakacjolandia”, którą polecam dla dzieci, a która dotyczy zasad zachowania się  

i bezpieczeństwa na wakacjach”. 

 

4. Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Jak wszyscy wiemy, powstała nowa 

instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym oddział  

w Rzeszowie. Państwowe Gospodarstwo Wodne opracowuje na pewno plan roczny, 

wieloletni swojej działalności, a mamy na sercu nasz rzeszowski zalew. Postępująca 

sukcesja rzeszowskiego zalewu stanowi potencjalne zagrożenie zabezpieczenia ujęcia 

wody dla mieszkańców Rzeszowa. Dlatego też, istotnym jest podjęcie wszelkich 

działań ze strony władz Miasta, samorządu, aby w planach na rok następny wpisać do 

kalendarza instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, środki na 

finansowanie odmulenia zalewu, tak, aby zdążyć przed zawłaszczeniem zalewu przez 

naturę. Myślę, że warto współpracować z tą instytucją, znaleźć rozwiązania, aby te 

środki zapisać we współpracy z Miastem. Myślę również, że warto na przyszłą sesję 

zaprosić Przewodniczącą tej instytucji, by porozmawiać na temat przyszłego 

odmulenia zalewu”. 

 

Ad. 17. 

 

Podczas LIX sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Sławomir Gołąb, Pan Witold 

Walawender, Pan Kamil Skwirut, Pan Waldemar Kotula, Pan Robert Homicki, Pan 

Marcin Fijołek, Pani Danuta Solarz, Pan Marcin Deręgowski, Pan Waldemar 
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Wywrocki, Pani Grażyna Szarama, Pan Andrzej Dec, Pan Grzegorz Koryl) zgłosili 

interpelacje, które stanowią kolejno załączniki nr od 43 do 58 do protokołu. 

 

Ad.18. 

 

Pan Mirosław Ruciński – mieszkaniec Miasta – zabierając głos, powiedział: „Jestem 

zbulwersowany tym, co się dzieje, a mówię o działce przy ul. Fiołkowej. Od kilku lat walczę  

o zabudowę tej działki. Nie jestem deweloperem, chcę budować dla swoich dzieci. Działka jest 

uzbrojona, a ja na swojej działce nie mogę nic robić, ponieważ nie podoba się to m. in. 

sąsiadom, którzy od Miasta otrzymali teren i domki. Utrzymuję ten teren, koszę, sprzątam i 

oczywiście płacę podatki. Miasto nie jest zainteresowane kupnem tej działki. Na działce są 

wszystkie media, dojazd i są chętni na budowę i nie rozumiem, dlaczego to jest blokowane. 

Proszę o ponowne przeanalizowanie tej sprawy. Prosiłem przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Przestrzennej  

o zaproszenie mnie na posiedzenie Komisji. Obiecał, że mnie zaprosi i tego nie zrobił”. 

 

Pan Grzegorz Ruciński – mieszkaniec Miasta – powiedział: „Szanowni Państwo, 

chcieliśmy poprosić, aby przychylić się do naszej prośby. Uważamy, że Miasto powinno się 

rozwijać. Chcemy na tej działce kontynuować istniejącą zabudowę jednorodzinną, by służyło 

to każdemu, by była to estetyczna zabudowa, a nie tak jak ma to miejsce obecnie, czyli trawy  

i chwasty. Chcielibyśmy mieć odblokowaną działkę w celu budowy domu, więc prosimy  

o ponowne przemyślenie sprawy”.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Myślę, że Państwo znaleźli się w trudnej 

sytuacji, bo są trzy interesy. Myślę, że każdy jest zasadny. Interes Państwa, jako właścicieli, 

interes Miasta i interes współmieszkańców. Problem jest taki, że to osiedle jest bardzo gęsto 

zabudowane i nie jest dziwne, że mieszkańcy boją się, mimo Państwa zapewnień o budowie  

4 domów. Boją się, bo były takie sytuacje, że zapewniano o budowie domków, a później 

wchodził deweloper. Miasto mogłoby próbować mediować z Państwem, jako właścicielami i 

zamienić te grunty. Ten teren niech będzie terenem zielonym. Proszę zrozumieć i 

mieszkańców i nas, że widzimy ten temat trochę szerzej, nie tylko w interesie Państwa”.  

 

Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Należałoby 

doprowadzić do tego, aby Państwo spotkali się z Komisją Gospodarki Przestrzennej, by mogli 

przedstawić swoje argumenty”.  

 

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

powyższej propozycji.   
 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 

od 19 kwietnia do 14 maja 2018 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 59 do 

protokołu). 
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Na LIX sesji odbytej w dniu 22 maja 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LIX/1366/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr LIX/1367/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

3. Uchwała Nr LIX/1368/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 291/3/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po 

południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie. 

 

4. Uchwała Nr LIX/1369/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 289/1/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na 

południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej 

konturem od I do XIV. 

 

5. Uchwała Nr LIX/1370/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości przy ul. Sadowej w Rzeszowie. 

 

6. Uchwała Nr LIX/1371/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie. 

 

7. Uchwała Nr LIX/1372/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. 

 

8. Uchwała Nr LIX/1373/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

położonych przy ulicach: Monte Cassino i Staroniwskiej w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr LIX/1374/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała Nr LIX/1375/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu.  

 

11. Uchwała Nr LIX/1376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Robotniczej. 
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12. Uchwała Nr LIX/1377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

 

13. Uchwała Nr LIX/1378/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Targowej. 

 

14. Uchwała Nr LIX/1379/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr LIX/1380/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

16. Uchwała Nr LIX/1381/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

17. Uchwała Nr LIX/1382/2018 w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych 

ścieków i dopłat do cen 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. 

 

18. Uchwała Nr LIX/1383/2018 w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych 

ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, 

obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o w Boguchwale,  

ul. Suszyckich 9. 

 

19. Uchwała Nr LIX/1384/2018 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu  

pn. „Tak na TIK w SP – 3 – podnosimy jakość kształcenia” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020. 

 

20. Uchwała Nr LIX/1385/2018 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. 

„Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  
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21. Uchwała Nr LIX/1386/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej 

dotacji dla przedszkoli publicznych w Rzeszowie – prowadzonych przez 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne. 

 

22. Uchwała Nr LIX/1387/2018 zmieniająca uchwałę 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. 

 

23. Uchwała Nr LIX/1388/2018 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień  

w Rzeszowie. 

 

24. Uchwała Nr LIX/1389/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasta 

Sanoka zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

25. Uchwała Nr LIX/1390/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Głogów 

Małopolski zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

26. Uchwała Nr LIX/1391/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

27. Uchwała Nr LIX/1392/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Dynów 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

28. Uchwała Nr LIX/1393/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/1080/2017 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów 

przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

29. Uchwała Nr LIX/1394/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Jasło 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

30. Uchwała Nr LIX/1395/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto 

Jasło zadania z zakresu pomocy społecznej. 
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31. Uchwała Nr LIX/1396/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Świlcza 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

32. Uchwała Nr LIX/1397/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Trzebownisko zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

33. Uchwała Nr LIX/1398/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Włocławek zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

34. Uchwała Nr LIX/1399/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

35. Uchwała Nr LIX/1400/2018 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

36. Uchwała Nr LIX/1401/2018 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu 

Miasta Rzeszowa na odznace pamiątkowej Rejonowych Warsztatów 

Technicznych w Rzeszowie i Lublinie. 
 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku                                

z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad dokonał zamknięcia LIX sesji Rady 

Miasta Rzeszowa. 

 

 

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

załącznik nr 60 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 9.00 do godz. 12.15. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała:  

 

Marta Perlak                                                                      Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miasta Rzeszowa 
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                                                                                               Andrzej Dec 

       Dyrektor  

Biura Rady Miasta  

 

 

 Mirosław Kubiak 

 

 

 
 

 


