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BRM.0002.2.14.2017 

Protokół Nr LI/1/2017 

z LI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 21 listopada 2017 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 26 radnych w LI sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  

23 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 LI sesji 

Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców Prezydenta Miasta 

Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), 

Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek współdziałających  

z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy, telewizji oraz mieszkańców miasta.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił proponowany 

porządek obrad LI sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu). Poinformował, że wpłynęły cztery wnioski dotyczące zmiany proponowanego 

porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 3a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2017 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 33 –  projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym, bez głosów 

wstrzymujących. 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 25 – projektu 

uchwały w sprawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych 

(parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie oraz 

warunków korzystania z nich. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 35a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 41a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Uzupełniony porządek obrad LI sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Informacja o podstawowych parametrach projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.  

i Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa (druk LI/66/2017). 

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

LI/68/2017).  

3a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

4. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych (druk LI/67/2017). 

5. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2017 rok (druk LI/69/2017). 

6. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 

(druk nr LI/11/2017). 

7. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 

o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk nr LI/12/2017). 

8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 

(druk nr LI/13/2017). 

9. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr LI/14/2017). 

10. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu (druk  

nr LI/15/2017). 

11. Oświadczenia i informacje. 

12. Informacja o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych. 

13. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. i złożonych w 2017 r.  

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa 

na lata 2013 – 2016. 
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15. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (druk nr LI/8/2017). 

16. Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia: 

1) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/24/2017),  

2) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/25/2017),  

3) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/26/2017), 

4) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/27/2017),  

5) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/28/2017),  

6) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/29/2017),  

7) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/30/2017),  

8) dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rzeszowie (druk LI/31/2017), 

9) dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 11 w Rzeszowie (druk LI/32/2017), 

10) dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 8 w Rzeszowie (druk LI/33/2017), 

11) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/34/2017),  

12) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/35/2017),  

13) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/36/2017),  

14) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/37/2017), 

15) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/38/2017),  

16) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Rzeszowie w branżową 

szkołę I stopnia (druk LI/39/2017),  

17) dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 12 w Rzeszowie 

branżową szkołę I stopnia (druk LI/40/2017),  

18) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/48/2017), 

19) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/49/2017),  

20) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/50/2017),  

21) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/51/2017),  
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22) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/52/2017),  

23) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w ośmioletnią 

szkołę podstawową (druk LI/53/2017),  

24) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią 

szkołę podstawową (druk LI/54/2017),  

25) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią 

szkołę podstawową (druk LI/55/2017),  

26) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią 

szkołę podstawową (druk LI/56/2017),  

27) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rzeszowie w ośmioletnią 

szkołę podstawową (druk LI/57/2017),  

28) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie w ośmioletnią 

szkołę podstawową (druk LI/58/2017), 

29)  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/59/2017),  

30) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ośmioletnią 

szkołę podstawową (druk LI/16/2017),  

31) dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 7 w Rzeszowie (druk LI/17/2017),  

32) dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 6 w Rzeszowie (druk LI/18/2017),  

33) dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Rzeszowie (druk LI/19/2017), 

34)  dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 w Rzeszowie (druk LI/20/2017),  

dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową 

(druk LI/60/2017), dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi  

w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/41/2017), 

35) dotychczasowej Szkoły Specjalnej Nr 20 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę 

podstawową (druk LI/42/2017), 

36) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/43/2017), 

37) dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę 

podstawową (druk LI/44/2017), 

38) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/45/2017), 

39) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/46/2017), 

40) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/47/2017), 

41) dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę 

podstawową (druk LI/22/2017), 

42) dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Rzeszowie w szkołę specjalną przysposabiającą 

do pracy (druk LI/21/2017), 
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43) dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie  

w ośmioletnią szkołę podstawową (druk LI/23/2017). 

 

17. Uchwały w sprawie nadania statutu: 

1) IX Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie (druk 

LI/64/2017), 

2) Szkole Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie (druk LI/63/2017), 

3) Szkole Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie (druk LI/61/2017), 

4) Szkole Podstawowej Nr 29 w Rzeszowie (druk LI/62/2017). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji 

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 

– 2020 (druk LI/65/2017). 

19. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu o umieszczenie w szkołach Preambuły Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

21. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 280/3/2016 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-Kamionka II” w Rzeszowie. 

22. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie. 

23. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2018, 

przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18 (druk LI/72/2017). 

24. Uchwała w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób  

i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Miasta Rzeszowa 

(druk nr LI/10/2017). 

25. Zdjęta z porządku obrad. 

26. Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne (druk nr LI/5/2017). 

27. Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (druk nr LI/6/2017). 

28. Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (druk nr LI/7/2017). 

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Witkacego w Rzeszowie. 

30. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  

al. Piłsudskiego w Rzeszowie. 
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31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Czackiego w Rzeszowie. 

32. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia  

w Rzeszowie. 

33. Zdjęta z porządku obrad. 

34. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. 

35. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Podwisłocze w Rzeszowie. 

35a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie. 

36. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres kolejnych 

3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy (druk nr LI/1/2017). 

37. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2017 rok (druk nr LI/9/2017). 

38. Uchwała w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto Rzeszów pogrzebu osobom zmarłym 

i dzieciom martwo urodzonym. 

39. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr LI/2/2017). 

40. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr LI/3/2017). 

41. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych 

(druk LI/70/2017). 

41a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

42. Interpelacje i zapytania.  

43. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad 1. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła informację  

o podstawowych parametrach projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.  

i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prezentacja pn. „Projekt uchwały budżetowej  

i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.” stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
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Radna Miasta Rzeszowa Pani Danuta Solarz – zapytała, czy w związku z zaciągniętymi 

zobowiązaniami, Miasto zabezpiecza budżet na okoliczność podwyższenia stóp 

procentowych? 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Widzimy koszty 

obsługi długu w latach, bo one są wkalkulowane w całość. Pula, która wchodziła jako 

podstawa do zabezpieczania kosztów obsługi długu na lata następne, była odpowiednio 

wysoka. Jest bezpiecznie, lecz trudno sobie wyobrazić, jak sytuacja ze stopami procentowymi 

będzie wyglądać w kolejnych latach.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Jeszcze niedawno budżet Miasta Rzeszowa przekraczał miliard złotych i był to wielki sukces, 

a dziś rozmawiamy o budżecie na poziomie półtora miliarda złotych. Polityka rozwoju 

przynosi swoje rezultaty. Cieszy mnie ta dynamika. Jestem przekonany, że poziom dochodów 

majątkowych w ostatnim roku perspektywy finansowej, czyli w roku 2023, będzie równie 

wysoki. Perspektywy są dobre, jednak musimy pamiętać, aby równoważyć budżet mając 

świadomość tego, co będzie po 2023 roku.” 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Co tydzień, wraz z Panią Skarbnik analizujemy sytuację i podejmujemy 

odpowiednie decyzje. Od wielu lat nie było sytuacji, aby zabrakło pieniędzy na spłatę 

zobowiązań. Jest to pod ciągłą kontrolą.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – nawiązując do wypowiedzi 

przedmówców, powiedział: „Chciałbym ostudzić ten fałszywy, ze strony Klubu Radnych RR, 

entuzjazm. Zestawienie, które otrzymaliśmy, rzeczywiście pokazuje dużą dynamikę wydatków, 

nie do końca jednak oddaje rzeczywisty obraz budżetu. Z dotychczasowych doświadczeń 

wiemy, że budżet prawdopodobnie ulegnie zmianie i suma kwot będzie niższa, a tym samym 

dynamika będzie mniejsza. Jak na razie, zaprezentowany budżet, to tylko optymistyczna 

prognoza. Jakie były plany na grudzień 2016 r.?” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiadając Radnemu P. Marcinowi 

Fijołkowi, powiedziała: „Odniesienie marzeń do rzeczywistości jest bardzo dobre. Poziom 

473 mln zł na inwestycje jest za duży i na pewno zostanie zmniejszony po uprzednim 

podpisaniu umów.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Co roku mamy 

do czynienia z sytuacją, że planujemy dużo, wpisując wszystko do budżetu, po czym 

rzeczywistość te plany koryguje. Nie wiemy bowiem, na które z projektów dostaniemy 

dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – zabierając głos w dyskusji, 

zaznaczył, że budżet Miasta Rzeszowa jest większy od budżetu województwa 

podkarpackiego. 
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Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – nawiązując do wypowiedzi 

Radnego Pana Marcina Fijołka, powiedziała: „Budżet z września 2017 r. różni się od budżetu  

z początku roku, ponieważ były opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowania unijne. 

Nie było w tym winy Miasta. To jest sprawa rządowa, polityczna. Również zmiany w ustawie  

o zamówieniach publicznych spowodowały opóźnienia i przesunięcie wydatków na kolejny 

rok. Miasto dotrzymało wszelkiej staranności, a wszelkie przesunięcia wynikały z zaistniałej 

sytuacji politycznej.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – nawiązując do wypowiedzi Radnego Pana 

Marcina Fijołka, powiedział: „Nie można na etapie planowania budżetu składać korekty. Plan 

jest bardzo ambitny. Na każdym etapie jest zdecydowany wzrost, również w dochodach 

majątkowych. Jesteśmy na etapie prezentowania projektu w ogólnym zarysie, a do szczegółów 

wrócimy w najbliższym czasie.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – w trybie ad vocem, powiedział: „Radny 

Wiesław Buż nie słucha tego co powiedziałem.” Odpowiadając Radnej Pani Jolancie 

Kaźmierczak, powiedział: „Przypomnę, że to Miasto nie złożyło na czas wniosku  

o dofinansowanie tzw. obwodnicy południowej. Nie zakłamujmy rzeczywistości.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – odpowiadając przedmówcy, 

powiedziała: „Radny Marcin Fijołek mówi te słowa, bo chce się wybielić. Nie dołożył ani 

jednej cegłówki, aby się postarać o dofinansowanie tej inwestycji.” 

 

Ad 2. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Debatowaliśmy na ostatniej sesji Rady Miasta o Podkarpackim Centrum Lekkoatletycznym. 

Dlaczego Miasto ciągle zwleka z wpisaniem do budżetu 32 mln zł na realizację tej inwestycji? 

Pan Prezydent publicznie deklaruje, że się tym zajmie, ale chciałbym, aby za tą deklaracją 

poszły również czyny. 8 mln zł, które zostały wpisane do WPF-u, świadczą o tym, że Miasto 

chce tylko dofinansować tę inwestycję. Dajmy sygnał Ministerstwu, że Miasto jest 

zainteresowane tym, żeby wziąć odpowiedzialność za Podkarpackie Centrum 

Lekkoatletyczne.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – w trybie ad vocem, powiedział: 

„Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Rzeszowa, Zastępca Prezydenta 

Miasta Rzeszowa Pan Stanisław Sienko wyjaśnił Komisji, na jakim etapie jest realizacja 

Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Te informacje są satysfakcjonujące. Wiemy, że 
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będą zawierane stosowne porozumienia." Zwracając się do Radnych Klubu PiS, powiedział: 

„Jesteście blisko Pana Marszałka i Pani Marszałek. Bardzo proszę, aby zabiegali Państwo  

w sprawie tej inwestycji do Ministerstwa i do Pani Marszałek. Ze strony Prezydenta Miasta 

kierunki działania są stosowne.” 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pan Radny 

Robert Kultys nie zna tematu i za każdym razem niepotrzebnie zabiera głos. W ubiegły 

poniedziałek porozumienie, pomiędzy Panem Prezydentem a Panem Marszałkiem, zostało  

przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Wczoraj, podczas rozmowy telefonicznej, Pani 

Marszałek Kurowska potwierdziła, że w tym lub przyszłym tygodniu, doprowadzi do 

uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy Panem Prezydentem a Panem Marszałkiem  

i wtedy dalsze kroki zostaną poczynione.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  

o ograniczenie liczby mówców w tym temacie. Dodał, że sprawa Podkarpackiego Centrum 

Lekkoatletycznego była już omawiana na wielu sesjach, w związku z tym kolejna 

kilkugodzinna rozmowa nie jest zasadna. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 

została przyjęta 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 8 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 3.  

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

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

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

  

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wobec braku zgłoszeń, przystąpiono do głosowania. 

 

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

14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 3a. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

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

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

wszystkie uchwały podjęte na sesji powinny zawierać autopoprawkę podstawy prawnej,  
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a mianowicie tam gdzie jest mowa o ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, należy wpisać: (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

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

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

 

Ad 4. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Rzeszów lub 

jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób 

uprawnionych do udzielania tych ulg. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

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

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto 

Rzeszów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu  

i osób uprawnionych do udzielania tych ulg została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 5. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy 

Miasto Rzeszów za 2017 rok. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami 

„za”. 

 

Ad 6. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 

została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 7. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji  

o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji  

o nieruchomościach i obiektach budowlanych została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami 

„za”. 

 

Ad 8. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji  

o lasach została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad 9. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Następnie przedstawiła uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta  

14 głosami „za”, przy 7 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Ad 10. 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Następnie przedstawiła 
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uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Stawki od środków transportu w innych miastach od dłuższego czasu są obniżane. Branża 

transportowa w Polsce prężnie się rozwija. Dochody Państwa wzrastają, więc przypuszczam, 

że w ślad za tym, dochody Miasta również wzrosną. Czy w związku ze wzrostem dochodów 

Państwa wzrosną dochody Miasta? A jeśli tak, to o ile?” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiadając przedmówcy, 

powiedziała: „Jeśli chodzi o to przełożenie to jest ono zauważalne tylko w zakresie PIT-u  

i CIT-u. Jest ono związane z dynamiką rozwoju gospodarczego Miasta. Byłoby dobrze, gdyby 

miasta i gminy mogły partycypować z rosnącym dynamicznie VAT-em. Gdybyśmy w naszych 

budżetach mieli choć kawałek VAT-u, to byłaby szansa, aby na tej dynamice skorzystały 

gminy. W naszym przypadku, jeśli chodzi o VAT, przepisy, które weszły w życie w tym roku,  

w tym sposób rozliczania VAT-u, powodują, że odliczamy go mniej niż dotychczas. Dobrze 

byłoby, gdyby Rząd pochylił się nad partycypacją gmin w tym aspekcie.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – nawiązując do wyjaśnień przedmówczyni, 

powiedział: „Proszę pamiętać o tym, że miasta pośrednio na tym korzystają, ponieważ 

rosnące dochody z VAT-u są dowodem na to, że przedsiębiorstwa prężnie działają. Ponadto 

większy VAT oznacza, choć nie w sposób liniowy, większy CIT, a tym samym większe są 

dochody Miasta.” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – zgodziła się z Radnym P. Robertem 

Kultysem. Dodała, że ten temat był przedmiotem dyskusji, podczas omawiania budżetu 

Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – poprosił o wyjaśnienie przyczyny wzrostu 

stawek podatkowych dla kategorii samochodów dostawczych.  

 

Pani Janina Dyjak – Dyrektor Wydziału Finansowego – wyjaśniła, że projekt uchwały nie 

zakłada wzrostu stawek podatkowych dla kategorii samochodów dostawczych. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od  środków transportowych została przyjęta 

20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 11. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował,  

że podpisał dwa protokoły z sesji Rady Miasta, do których nie było żadnych uwag: 

1. Nr XLVI/1/2017 z XLVI sesji odbytej 11 lipca 2017 r. 

2. Nr XLIX/1/2017 z XLIX sesji odbytej 26 września 2017 r. 
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Następnie Pan Przewodniczący przedstawił harmonogram prac nad budżetem: 

 

 15 listopada (środa) - przekazanie Radzie Miasta Rzeszowa projektu budżetu na  

2018 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

 17 listopada (piątek) - przekazanie radnym projektu budżetu na 2018 r. oraz projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

 17 listopada (piątek) - przekazanie do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miasta 

projektu budżetu na 2018 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

 21 listopada (wtorek) - sesja Rady Miasta z prezentacją podstawowych parametrów 

budżetu na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

 do 27 listopada (poniedziałek) - posiedzenia stałych komisji Rady Miasta  

w celu sformułowania pisemnych opinii o projekcie budżetu i projekcie WPF oraz 

przekazanie ich do Komisji Ekonomiczno - Budżetowej Rady Miasta oraz do 

Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta; 

 28 listopada (wtorek) - posiedzenie Komisji Ekonomiczno - Budżetowej  

z przewodniczącymi stałych komisji Rady Miasta w celu wypracowania opinii  

o projekcie budżetu i projekcie WPF; 

 4 grudnia (poniedziałek) - przekazanie Radzie Miasta autopoprawki Prezydenta 

Miasta do projektu budżetu na 2018 r. i projektu WPF; 

 5 grudnia (wtorek) - przekazanie radnym autopoprawki Prezydenta Miasta do 

projektu budżetu na 2018 r. i projektu WPF; 

 11 grudnia (poniedziałek) - posiedzenie Komisji Ekonomiczno - Budżetowej  

w celu wypracowania ostatecznej opinii o projekcie budżetu i projekcie WPF; 

 12 grudnia (wtorek) - sesja Rady Miasta - uchwalenie WPF i budżetu na 2018 r.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa –  zachęcił do udziału  

w ogólnopolskiej konferencji Pracownia Miast, która odbędą się 23 listopada br. na 

Uniwersytecie Rzeszowskim przy ulicy Pigonia 1, początek godz. 10.30. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Miasto 

Rzeszów zdobyło nagrodę w skali światowej. Podczas tegorocznej gali zwycięzców 

globalnych nagród Telekomunikacyjnych GLOTEL 2017, która odbyła się 2 listopada br.  

w Londynie, nasze Miasto oraz dwie firmy, które wdrażały system łączności bezprzewodowej, 

zostało zwycięzcami w kategorii Najlepszy Światowy Projekt Transformacji Cyfrowej. 

Podczas gali rozdania nagród obie firmy oraz Miasto Rzeszów, znaleźli się w gronie 

światowych gigantów tj. Nokia, Huawei, Telecom czy Cisco. Nagrodzony projekt to 

przełomowe wdrożenie polegające na budowie infrastruktury bezprzewodowej, która została 

wykorzystana w stworzeniu Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 

Zastosowanie tego rozwiązania sprawiło, że Rzeszów znalazł się w czołówce miast w zakresie 

inteligentnego zarządzania. Inteligentny System Transportowy umożliwia zintegrowany 

system komunikacji między pojazdami transportu publicznego, systemami zarządzania 

ruchem drogowym oraz zarządzanie informacją dla użytkowników ruchu drogowego.” 
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Radny Miasta Rzeszowa – Pan Kamil Skwirut – poinformował, że w odpowiedzi na 

pismo, z dnia 2 listopada 2017 r., które złożył w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej, otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości,  

z treści którego wynika, iż Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem 

prawa, nie odnotowała wpływu pism dotyczących naruszeń prawa  w związku z wydawaniem 

decyzji reprywatyzacyjnych w Gminie Miasto Rzeszów. Pismo z dnia 16 listopada 2017 r., 

znak: DPA-V-082-29/17, UNP: 171115-00851, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 12. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił informację  

o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Ww. informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 13. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił informację  

nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. i złożonych w 2017 r. 

 

Ogłoszono 10-minutową przerwę w obradach. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula – zgłosił wniosek formalny o udzielenie 

głosu przedstawicielom Klubu CWKS Resovia Rzeszów. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powitał przedstawicieli Klubu oraz 

poparł wniosek przedmówcy. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – udzielił głosu 

przedstawicielowi Klubu. 

 

Pan Bartosz Blicharz – przedstawiciel Klubu CWKS Resovia Rzeszów – podziękował za 

udzielenie mu głosu i w imieniu Klubu wygłosił oświadczenie. Oświadczenie stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Przez wiele lat byłem 

działaczem Resovii. Ten Klub jest mi bardzo bliski. Jeśli chodzi o budowę hali dla 

lekkoatletów, Miasto podjęło decyzję kilka miesięcy temu. Chcemy zbudować piękny obiekt 

przy ul. Wyspiańskiego. Współfinansować tę inwestycję będzie Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, Urząd Marszałkowski oraz Miasto. Wpisaliśmy swoją część do budżetu  

i oczekujemy na decyzję Marszałka. Dodam jeszcze, że przejeżdżając obok stadionu wstydzę 

się, że jest taki bałagan wokół niego. Obok terenu kolejowego jest to najbrzydszy teren  

w Rzeszowie.” 
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Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji powiedział, że 13 listopada br. do Urzędu Marszałkowskiego dostarczono 

porozumienie, podpisane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, dotyczące budowy Centrum 

Lekkoatletycznego. Dodał: „Wczoraj Pani Wicemarszałek Maria Kurowska poinformowała 

mnie, że w najbliższym czasie odbędzie się podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentem 

Miasta Rzeszowa, a Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Władysławem 

Ortylem. Otworzy to drogę do podejmowania dalszych działań w sprawie realizacji tej 

inwestycji.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie 

do porządku obrad sesji Rady Miasta Rzeszowa punktu pn. „Dyskusja na temat sytuacji 

wokół budowy Centrum Lekkoatletycznego”. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek Radnego Pana Roberta Kultysa nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 10 radnych, 10 radnych było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Ad 14. 

Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków – przedstawiła Sprawozdanie  

Z Realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016 

za okres 4 lat od stycznia 2013 roku do grudnia 2016 roku. Ww. sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Sławomir Gołąb – wyraził zadowolenie z powodu 

współpracy Miasta z prywatnymi właścicielami kamienic. Jednocześnie zwrócił uwagę, że  

ul. Grunwaldzka jest nieestetyczna, z powodu licznych szyldów reklamowych znajdujących 

się na kamienicach. Zaproponował, aby zachęcić właścicieli lokali handlowo-usługowych do 

stylizowania szyldów na wzór tych, które widnieją na zdjęciach starego Rzeszowa. Zapytał 

również, czy są plany odremontowania zabytkowej kordegardy znajdującej się przy zamku 

Lubomirskich. 

 

Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków – zapewniła, że właściciel 

kordegardy ma opracowany projekt, który uzgadniany był również z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Dodała, że właściciel zadeklarował rozpoczęcie prac 

budowlanych, gdy tylko pozwolą mu na to możliwości finansowe.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przychylił się do propozycji Radnego 

Pana Sławomira Gołąba.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Polecam uwadze kamienicę przy ul. Jagiellońskiej. Jest to dawny dom rodziny Krauzów, 

który zachował stary detal z okresu międzywojennego. Istnieje obawa, że inwestor, wykonując 

w przyszłości prace remontowo-budowlane, będzie chciał go zniszczyć.” 
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Radna Miasta Rzeszowa – Pani Danuta Solarz – zabierając głos w dyskusji, zwróciła 

uwagę na zagrożenie jakie stwarza dla mieszkańców kamienica przy ul. 8 Marca 9. Dodała,  

że jej szpetny wygląd nie jest obojętny dla wizerunku Miasta. Wspomniała ponadto  

o konieczności renowacji budynku Hali Targowej. 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Maria Warchoł – zapytała, czy Miasto planuje renowację 

kamienic usytuowanych na odcinku od Placu Wolności do mostu przy al. Piłsudskiego.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przyznał, że budynki w okolicy,  

o której wspomniała Radna Pani Maria Warchoł, wymagają renowacji, zwłaszcza dwa, 

mieszczące się przy tzw. starych koszarach, które w latach 90-tych zostały przekazane na 

rzecz Fundacji Życie. Dodał, że Fundacja nie wywiązując się z zawartych w umowie 

zobowiązań, odnośnie zadbania o budynki, skłoniła Miasto do skierowania sprawy do sądu. 

Zwrócił uwagę na to, jak dużo zostało już w mieście zrobione, zadbano m.in.  

o Rynek Miasta, ul. Króla Kazimierza, ul. Szpitalną i ul. Zemenhofa. Zwrócił jednocześnie 

uwagę na miejsca, które wymagają renowacji, tj. np. garaże przy ul. Baldachówka. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Bogusław Sak – zabierając głos w dyskusji, zwrócił  uwagę 

na zaniedbany Pałac Jędrzejowiczów, który jest własnością Marszałka. Dodał: „Liczę na to, 

że ten apel, poprzez Radnych Klubu PiS, trafi do Marszałka. Ponadto marzyłoby mi się,  

aby w miejscu obok Ratusza, gdzie obecnie jest parking, udało nam się odtworzyć kamienice 

sprzed lat i dopełnić koronę Rynku.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – nawiązując do wypowiedzi 

przedmówcy, zapewnił, że Miasto niejednokrotnie czyniło kroki, aby przejąć Podkarpackie 

Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie wraz z Pałacem Jędrzejowiczów i zadbać o ten teren. 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak –  zapytała, czy w przyszłorocznym 

budżecie zarezerwowano środki  na renowację Starego Cmentarza? 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – nawiązując do wypowiedzi Radnego Pana 

Bogusława Saka, powiedział, że kilka miesięcy temu złożył na ręce Pana Prezydenta Miasta 

wniosek o wybudowanie, w miejscu parkingu znajdującego się przy Ratuszu, obiektu kultury. 

 

    Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad 15. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 
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Radna Miasta Rzeszowa – Pani Maria Warchoł – zwróciła uwagę na spadek ilości dzieci 

korzystających ze świetlic środowiskowych oraz mniejszą liczbę rodzin posiłkujących się 

opieką społeczną. Ponadto podkreśliła wzrost ilości wypadków spowodowanych przez osoby 

nietrzeźwe, jak również przestępstw narkotykowych, w stosunku do roku ubiegłego. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – nawiązując do 

wypowiedzi przedmówczyni, odpowiedział, że mniejsza liczba rodzin korzystających z opieki 

społecznej wynika z faktu, iż Rzeszów jest w czołówce miast Polskich najszybciej 

rozwijających się. Odnosząc się do danych dotyczących wypadków, w których brały udział 

osoby nietrzeźwe i przestępstw dokonywanych pod wpływem narkotyków, powiedział, że  

z danych policyjnych wynika, że mimo iż do zdarzeń dochodziło na terenie miasta, 

sprawcami zazwyczaj nie byli mieszkańcy Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została przyjęta jednogłośnie, 

17 głosami „za”. 

 

Ad 16. 

1) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

2) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

3) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

4) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 3 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 3 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie,  

18 głosami „za”. 

 

5) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 4 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 4 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie,  

19 głosami „za”. 
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6) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 6 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 6 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie,  

17 głosami „za”. 

 

7) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 5 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 5 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie,  

20 głosami „za”. 

 

8) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

9) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 11 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 11 w Rzeszowie  została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

10) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 8 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 8 w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

11) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 1 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 1 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie,  

19 głosami „za”. 

 

12) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 7 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 7 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie,  

17 głosami „za”. 
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13) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 8 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 8 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie,  

16 głosami „za”. 

 

14) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 9 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 9 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie,  

19 głosami „za”. 

 

15) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 10 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 10 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie, 

18 głosami „za”. 

 

16) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 11 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie przedstawił 
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uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 11 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta jednogłośnie, 

19 głosami „za”. 

 

17) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej Nr 12 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej Nr 12 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia została przyjęta 

jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

18) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 14 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 14 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

19) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 39 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

20) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 12 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 12 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

21) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

22) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
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23) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

24) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

25) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

26) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 
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uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

27) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

28) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 48 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

29) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 49 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

30) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 50 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

31) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 7 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 7 w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

32) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 6 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 6 w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

33) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  
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Nr 5 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 5 w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

34) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 4 w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

Nr 4 w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

35) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 55 do 

protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta jednogłośnie,  

20 głosami „za”. 

 

36) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została 

przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
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37) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej  

Nr 20 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 57 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej  

Nr 20 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta jednogłośnie,  

19 głosami „za”. 

 

38) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 58 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

39) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 59 do 

protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta jednogłośnie,  

19 głosami „za”. 

 

40) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 
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uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 60 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

41) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 61 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

42) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 62 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

43) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 63 do 

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

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową została przyjęta jednogłośnie,  

21 głosami „za”. 

 

44) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Rzeszowie w szkołę specjalną 

przysposabiającą do pracy. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Rzeszowie  

w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami 

„za”. 

 

45) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 65 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową  została przyjęta 

jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 17. 

1) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania statutu IX Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 66 do 

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

 

Uchwała w sprawie nadania statutu IX Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

2) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

3) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

4) 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 29 w Rzeszowie. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 29 w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 18. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji projektu  

pn. „Rzeszowskie szkoły w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 
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Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji projektu 

pn. „Rzeszowskie szkoły w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  

została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad 19. 

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

w sprawie przyjęcia apelu o umieszczenie w szkołach Preambuły Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Mam dwa zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu uchwały. Pierwsze dotyczy intencji, którymi kierowali się 

wnioskodawcy, zaś drugie dotyczy autorów ww. projektu. Na jednym z serwisów 

internetowych jest wypowiedź Pana Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, który 

twierdzi, że autorzy ww. projektu, postanowili się zwrócić do Pana Prezydenta z apelem, aby 

w czasach, gdy Konstytucja jest szargana, obywatele znali jej treść. Moim zdaniem należy 

zacząć od polityków Platformy Obywatelskiej. Powinni zapoznać się zwłaszcza  

z art. 1 Konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich 

obywateli. A gdy przyjrzymy się ostatnim ośmiu latom rządów Platformy Obywatelskiej, to 

mam wrażenie, że o tym zapomnieli. Przez te lata dobro obywateli było szargane na wiele 

możliwych sposobów.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgodnie z § 36 ust. 

3 Statutu Miasta Rzeszowa, zwrócił się do Radnego Pana Marcina Fijołka i przywołując go 

do rzeczy poprosił, aby zabierając głos w dyskusji, wypowiadał się na temat. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – kontynuując swoją wypowiedź, 

powiedział: „Sami Państwo widzicie, jak wygląda możliwość prowadzenia debaty na sesji 

Rady Miasta Rzeszowa. Jak Wiceprzewodniczący Pan Konrad Fijołek prowadzi te obrady, nie 

pozwalając mi skończyć jednego zdania? Uważam to za skandal. Wykorzystujecie szkołę  

i uczniów do tego, aby realizować swoje polityczne działania. Prawo i Sprawiedliwość, w tym 

happeningu politycznym, nie będzie brać udziału.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – pozbawił głosu 

Radnego Pana Marcina Fijołka. 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – nawiązując do wypowiedzi Radnego 

Pana Marcina Fijołka, powiedział: „W Rzeszowie nastąpiły ogromne zmiany. Miało to miejsce 

za czasów uprzednich rządów. Współpraca była bardzo pozytywna. Zainwestowano w Miasto 

5 mld zł. Mówi Pan, że za panowania poprzedniej władzy nastąpiły jakieś negatywne 

zdarzenia. Bardzo nieelegancko z Pana strony. Niech Pan będzie sprawiedliwy dla 

wszystkich, nie pod kątem politycznym, ale pod kątem faktów.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, zwróciła 

uwagę, że w wielu szkołach tekst Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest 

umieszczony. Za przykład podała Szkołę Społeczną Nr 2 w Rzeszowie, której jest 

dyrektorem. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że 

jest wiele negatywnych opinii, m.in. Kuratora Oświaty, dotyczących umieszczenia  

w szkołach  tekstu Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dodał, że należy wziąć 

pod uwagę również i te, krytyczne opinie. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – powiedział: „Szefowie Klubów: Rozwój 

Rzeszowa oraz Platformy Obywatelskiej zaproponowali, aby uczyć dzieci Preambuły 

Konstytucji. Słusznie, należy uświadamiać obywateli. Ale proponując to w takiej atmosferze 

czego chcecie nauczyć dzieci? Bo dzieci, dorośli także, będą patrzyli nie tylko na sam fakt 

tego, że Konstytucja będzie wywieszona, ale na inicjatorów tego działania i na sposób w jaki 

zostało to zrobione. Będą brali z tego przykład. Jeżeli proponujecie dzisiaj obronę 

Konstytucji, to gdzie byliście, gdy rząd robił skok na Otwarty Fundusz Emerytalny? 

Broniliście wtedy Konstytucji? Gdzie byliście, gdy politycy instrumentalnie traktowali wybór 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Co dzisiaj robicie? Jeżeli kolega chce skorzystać ze 

swojego konstytucyjnego prawa i wypowiedzieć swoją opinię to Wiceprzewodniczący 

szesnaście razy mu przerywa. Panie Przewodniczący, to nie jest epoka cenzurowania czyjejś 

wypowiedzi. Z tym Pan chce pójść do dzieci i powiedzieć im, że tak należy szanować 

Konstytucję? Wstyd, Panie Przewodniczący!” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – nawiązując do 

wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Jedyne, czego pilnuję, to merytoryki dyskusji.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Wszyscy chcemy 

przestrzegać Konstytucji. Nie powinniśmy się kłócić o to, czy w szkołach powinna być 

Preambuła Konstytucji. Dziwi mnie tak emocjonalne wystąpienie Pana Radnego Kultysa. 

Miałem wątpliwości, ale wypowiedź Pani Radnej Szaramy przekonała mnie, że tak powinno 

być.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Sławomir Gołąb – zaapelował o nie przenoszenie sporów, 

które toczą się pomiędzy politykami, na dzieci i młodzież szkolną. Zgłosił wniosek formalny 

o zamknięcie dyskusji.  

 



34 
 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek Radnego Pana Sławomira Gołąba został przyjęty, 17 głosami „za”, przy 4 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały 

z porządku obrad sesji i skierowanie go do komisji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

 Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek Radnego Pana Roberta Kultysa nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 8 radnych, 13 radnych było przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu o umieszczenie w szkołach Preambuły Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami „za”. 

 

Ad 20. 

Pani Anna Raińczuk Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

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

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie przedstawiła 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 72 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

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

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została przyjęta 

jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 21. 

Pani Anna Raińczuk Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr  280/3/2016 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-Kamionka II” w Rzeszowie. 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr  280/3/2016 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-Kamionka II” w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 
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Ad 22. 

Pani Anna Raińczuk Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie. Następnie przedstawiła 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami, stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 23. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2018, przedstawionych 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie,  

ul. Naruszewicza 18. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2018, przedstawionych 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie,  

ul. Naruszewicza 18 została przyjęta 13 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych, bez 

głosów wstrzymujących. 

 

Ad 24. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków 

taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Miasta Rzeszowa. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób  

i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Miasta Rzeszowa 

została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ogłoszono 10-minutową przerwę w obradach. 
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Ad 26.  

Ad 27. 

Ad 28. 

 

Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa  

ds. poszerzenia granic – przedstawił projekt uchwały w sprawie połączenia Gmin Miasto 

Rzeszów i Krasne  wraz z uzasadnieniem do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 77 do protokołu. Następnie 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (druk nr LI/6/2017) 

wraz z uzasadnieniem do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami, stanowi załącznik nr 78 do protokołu. Następnie przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (druk nr LI/7/2017), wraz z uzasadnieniem do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi 

załącznik nr 79 do protokołu. 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – powiedział: „Nastąpiła pomyłka 

odnośnie Gminy Trzebownisko. Chciałbym ją sprostować. Rozmawiałem wczoraj  

z Marszałkiem w tym temacie. Chcemy przejąć drogę, którą w tej chwili jest budowana. Jest 

to stara droga 19. Chodzi nam o to, żeby Miasto było zobowiązane do utrzymania tych dróg. 

Ponadto chcemy zabezpieczyć komunikację do Centrum Wystawienniczo Kongresowego 

Województwa Podkarpackiego w Jasionce, wraz z budową parkingu. Proszę o uwzględnienie 

tych poprawek.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Co można powiedzieć o uchwałach dotyczących poszerzania granic Miasta Rzeszowa, które 

co roku wracają na sesję jak bumerang? Prawo i Sprawiedliwość oczywiście jest za tym, aby 

Rzeszów powiększał swoje granice. Uważamy, że jest to proces pożądany i pozytywny. Klub 

Radnych PiS i na pewno mieszkańcy Rzeszowa także, chcieliby, żeby to był proces skuteczny. 

Żeby tak się stało, nie może się on opierać o spontanicznie przedstawiane propozycje 

poszerzania miasta o nowe sołectwa lub gminy. W niedawno przeprowadzonym na terenie 

Gminy Krasne referendum, jej mieszkańcy wypowiedzieli się w temacie połączenia ich gminy 

z Gminą Rzeszów. Nie rozumiem, więc dlaczego ponownie wracamy do tego tematu teraz, 

zamiast pracować nad zbudowaniem dobrej narracji wokół tego procesu lub szukaniem 

sojuszników w samorządach lokalnych. Mam olbrzymie obawy i jestem przekonany,  

że następcy Pana Prezydenta, którzy będą chcieli poszerzać miasto w przyszłości, będą mieli 

gigantyczne problemy z uzyskaniem aprobaty społecznej po tym wszystkim, co Władze Miasta 

do tej pory w tym aspekcie robiły. Skłóciły lokalne samorządy i generowały złą atmosferę 

wokół procesu przyłączeniowego, nie szukając sojuszników, nie mając jasnej i spójnej wizji 

planu procesu poszerzania miasta. To wszystko powoduje, że na tę chwilę Rzeszów jest 

nieskuteczny w procesach zmierzających do poszerzania miasta. Klub Radnych PiS uważa,  

że proces poszerzania miasta powinien przede wszystkim odbywać się w kierunku północnym, 

czyli w kierunku lotniska i strefy ekonomicznej. Niestety, propozycje, które się dzisiaj 

pojawiają powodują, że ciężko poprzeć tak źle przygotowane projekty. W ubiegłym roku 

propozycje były inne, dziś znów są odmienne. Kto jest w stanie poważnie potraktować tego 
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typu uchwały, które ewidentnie pokazują, że jest to proces spontaniczny i nieprzemyślany, 

niekorzystny i nieskuteczny dla rozwoju Rzeszowa?” 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Z politowaniem patrzę na tego młodego człowieka, który 

opowiada takie rzeczy. Rzeszów otrzymał prawa miejskie w 1354 roku. Jego powierzchnia 

wynosiła 1,5 km. Do roku 2006 powierzchnia zwiększyła się do 3,4 km. Od 2006 do 2017 roku 

przybyło 66 km. To jest nieskuteczne? Wyraził Pan pogląd, że w tej chwili zaproponowaliśmy 

do przyłączenia za mały obszar z Gminy Trzebownisko. Rozumiem, że mogę to potraktować 

jako wniosek Klubu Radnych PiS o rozszerzenie proponowanego do przyłączenia terenu  

o strefę ekonomiczną? Celowo nie chcieliśmy ruszać strefy, żeby nie zarzucono nam,  

że chcemy kolejne zakłady pracy. Rozmawialiśmy wczoraj z Marszałkiem Województwa 

Podkarpackiego Panem Władysławem Ortylem i chcemy, żeby Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego, pozbył się tematu komunikacji, budowy parkingów  

i utrzymania dróg na tamtym terenie. Nie mogę na razie zdradzić wszystkich ustaleń tej 

rozmowy.” Zwracając się do Radnego Pana Marcina Fijołka, powiedział: „Pan jest przeciwko 

mimo, że jest Pan doradcą, czy dyrektorem, czy też pełni Pan inny urząd. Sprzeciwia się Pan 

decyzjom swojego przełożonego. Proszę Państwa, dodam również, że żałuję, że nie mam 

takiego Ministra na terenie podkarpacia, czy w Rzeszowie, jak Wiceminister Sprawiedliwości 

Pan Patryk Jaki z Opola. Spowodował, że Opole się poszerzyło, nawet pomimo głodówek 

mieszkańców. Niedawno rozmawiałem z Prezydentem Miasta Opola – Panem Arkadiuszem 

Wiśniewskim, który powiedział mi, że wszystko się uspokoiło i są zadowoleni, z procesu 

poszerzania. Niech Pan nie opowiada bzdur, że temat się nie udał. Przez 11 lat powierzchnia 

Rzeszowa wzrosła o 66 km. Badania, które zostały przeprowadzone przez Uniwersytet 

Rzeszowski pokazały, że mieszkańcy przyłączonych do Rzeszowa terenów są zadowoleni, 

zwłaszcza tacy młodzi jak Pan. Pan jest wszystkiemu przeciwny, Pan powinien dbać o to, żeby 

miasto się rozwijało. Faktem jest, że ja jestem teraz Prezydentem. Dopóki nim będę, będę się 

starał, aby miasto rozszerzać. Czas jest określony dla każdego, w tym także dla Pana jako 

radnego.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Stanisław Ząbek – odnosząc się do przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne, powiedział: „Nasze 

próby były kilkukrotne. Świadomość mieszkańców tej gminy zmienia się. Świadomość ta 

chłonna zmian poprawiających ich życie. Ludzie czekają na lepsze, chcą obiecanych przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa udogodnień, dotyczących głównie komunikacji oraz 

infrastruktury socjalno-komunalnej. Z powodu drogi południowej, szczególnie zależy nam na 

miejscowości Malawa. Jeśli chcemy ją nadal budować, to przyłączenie Malawy i Matysówki 

zdecydowanie ułatwiłoby Miastu przebieg tej magistrali komunikacyjnej do dawnej drogi E4. 

Jest to szczególnie potrzebne w aspekcie wskaźnika kosztów realizacji drogi południowej  

w odniesieniu do efektów uzyskanych z połączenia. Oprócz ułatwienia i usprawnienia 

drożności systemu komunikacyjnego, bo w niektórych miejscach w rejonie południowo-

wschodnim, a szczególnie przy al. Powstańców Warszawy, prędkość komunikacyjna oscyluje 

pomiędzy 7-8 km/h, natomiast średnia prędkość na tym odcinku magistrali wynosi  

ok. 15-18 km/h. Taka obwodnica, przy wykorzystaniu uprzednio wspomnianych miejscowości, 
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znakomicie ułatwiłoby sprawę nie tylko drożności komunikacyjnej Rzeszowa, ale także dałaby 

znakomitą szansę dla rozwoju terenów bardzo atrakcyjnych pod względem turystyczno-

krajoznawczym. Szansa Rzeszowa w tym względzie jest aktualna.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zwracając się do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa, powiedział: „Staram się unikać takich słów, ale ponieważ powiedział Pan, że  

z politowaniem patrzy na mojego klubowego kolegę, w związku z jego wypowiedzią, to ja 

sparafrazuję mówiąc, że ja z politowaniem patrzę na Pańskie działania w ostatnich latach. To 

prawda, że początkowy proces poszerzania odbywał się skutecznie, co więcej był to dobry 

proces, natomiast przez ostatnie lata Rzeszów niczego nie uzyskał. Co roku są te same zarzuty 

i to nie mieszkańców, czy samorządowców, których można posądzać o egoizm. Te opinie 

płyną z Warszawy, niezależnie od partii rządzącej. Rzeszów nie przedstawia jednolitej 

koncepcji w tej kwestii. Moim zdaniem jest to podstawowy argument, żeby to wszystko 

odrzucić, a szkoda, bo zauważam tu dobre kierunki. Byłbym w stanie dyskutować  

o przyłączeniu Miłocina i Pogwizdowa, bo aż się prosi, aby te tereny były w Rzeszowie. Być 

może próbowałbym negocjować w sprawie Matysówki. Jest jednak olbrzymi problem, 

ponieważ ograniczona terytorialnie Gmina Tyczyn, bez Matysówki wykazuje w dokumentach, 

że nie podoła finansowo. Jaki jest sens proponować to w tej chwili, bez przeprowadzenia 

wcześniejszych negocjacji z Gminą Tyczyn? Uważam natomiast, że dobrym pomysłem byłoby 

przyłączenie Portu Lotniczego w Jasionce. Nie rozumiem natomiast, dlaczego Pan Prezydent 

wyłączył zainwestowane tereny przemysłowe? Przyłączenie zakładów pracy, które znajdują 

się na tym terenie, miałoby duże znaczenie dla Miasta. Pan Prezydent często powtarza, że 

trzeba mieć wizję. I rzeczywiście taką wizję trzeba mieć i odpowiednio wcześnie ją 

realizować. W 2006 roku proponowałem negocjować. Przeprowadziłem nawet wstępne 

negocjacje z Wójtem Trzebowniska Panem Józefem Fedanem. Była wstępna zgoda na 

przejęcie wszystkich terenów niezainwestowanych. Dzisiaj strefa ekonomiczna byłaby  

w Rzeszowie. Pan wtedy z pogardą powiedział: „Kultys coś wymyślił”. Dzisiaj wątpię, czy 

jest szansa na powrót do tego pomysłu sprzed lat, który Panu zaproponowałem, a Pan go 

lekkomyślnie odrzucił. Podsumowując, nie widzę jasnej wizji rozwoju Rzeszowa. Pomysł 

połączenia Miłocina, Racławówki czy Jasionki jest w mojej opinii skazany na klęskę.” 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Miałem wiele telewizyjnych spotkań z radnym Kultysem, który 

zawsze był przeciwny wszystkiemu. On ma swój pomysł. Stwierdził Pan, że Warszawa 

odrzuciła projekty. Nie ma Pan zielonego pojęcia jak to się załatwia w Warszawie. Decyzje 

podejmowane są w biurach. W zależności od tego czy Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji podejmie decyzję, czy nie. Wielokrotnie powtarzałem, bo był to wyjątkowy 

przypadek, gdy Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, 

podjął decyzję o włączeniu Przybyszówki i Zwięczycy, poprzedzoną półtoragodzinną rozmową 

w jego gabinecie. Poszerzanie Miasta Rzeszowa odbywało się za rządów wszystkich partii 

politycznych. Wspomniałem o Panu Ministrze Jakim. Podjął decyzję i załatwił sprawę. Pan 

Marcin Fijołek powiedział: „Nie udało się”. Udało się! Jak w żadnym innym mieście. 

Przykład z nas brały kolejne miasta, a w tej chwili miasta na terenie województwa 

podkarpackiego.” 
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Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – powiedział: „Mam nadzieję, że większość 

pamięta, że byłem za pierwszym poszerzeniem, za co dostałem po głowie od niektórych 

kolegów samorządowców z okolic Rzeszowa. Pani Wiceminister Administracji i Cyfryzacji –

Pani Magdalena Młochowska z Platformy Obywatelskiej powiedziała, że będzie przeciwko 

poszerzeniu granic miasta, jeżeli Rzeszów nie przedstawi spójnej koncepcji.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, zasugerował aby skorzystać z doświadczenia Zielonej Góry i „Kontraktu 

Zielonogórskiego”. Powiedział: „Efekty rozmów byłyby inne, gdyby koncepcja poszerzania 

była spójna i zawierała porozumienie gwarantujące uzyskanie bonusa.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Koncepcja poszerzania granic jest jasna i wyraźna. Trzeba tylko 

uważniej słuchać. Jeśli chodzi o południową część terenów zaproponowanych do przyłączenia 

w tej wersji, główną filozofią jest zabezpieczenie obwodnicy południowej miasta Rzeszowa, bo 

jak wiadomo, inaczej ona nigdy nie powstanie. Owszem, kosztem tej koncepcji, los Gminy 

Tyczyn jest zagrożony, ale ceną jest obwodnica południowa. Dziwi mnie brak zrozumienia 

radnego Roberta Kultysa dla północnej części tej koncepcji, bowiem jest ona wyraźnie 

kompromisowa, ze względu na stabilność ekonimiczną Gminy Trzebownisko. Kompromis, 

który Pan Prezydent, we współpracy z Panem Marszałkiem zaproponowali, miał na celu 

nieosłabianie kolejnej gminy, poprzez pozostawienie w Trzebownisku części terenów 

przemysłowych. Natomiast, w przedstawionej koncepcji, po stronie południowej lotniska już 

kilkanaście kolejnych zakładów przemysłowych zostanie przyłączonych do Rzeszowa. Jest to 

zatem rozwiązanie kompromisowe, oparte o filozofię odpowiedniego skomunikowania 

Rzeszowa z lotniskiem oraz z terenami przemysłowymi, jak również utrzymywania drogi przez 

Rzeszów i podejmowania pewnych obciążeń ze strony władz samorządu województwa. Jest to 

bardzo rozsądna i spójna propozycja.” 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – powiedział: „Wnioski Pana Marcina 

Fijołka i Pana Roberta Kultysa, odnośnie włączenia całej strefy ekonomicznej, są dobre. 

Proszę Wysoką Radę o uwzględnienie tych wniosków.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił się do Pana 

Prezydenta o doprecyzowanie zgłoszonego wniosku. 

 

Na wniosek Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa ogłoszono 10-minutową przerwę w obradach. 

 

Radny Miasta Rzeszowa - Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Tytułem sprostowania, ponieważ padło tu wiele nieprawdziwych słów, w tym 

również z ust włodarza naszego miasta. Pomijajam fakt, że ta osoba wiele razy mówi 

nieprawdę, nie może być tak, że dalej w to brniemy i wierzymy w to jako samorząd naszego 

miasta, że można bez konsultacji z sąsiednimi gminami, siłowo poszerzać Rzeszów. Zapytałem 

przed chwilą jednego z wójtów gmin, czy wie, że Rzeszów chce przyłączyć kolejne 

miejscowości? Odpowiedział, że dowiedział się o tych zamiarach z mediów. Dodał: 
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„Przypomina mi to stare, ubeckie metody.” Nie możemy przyłączać kogoś na siłę, nie 

rozmawiając z nim. Był wymieniony przykład Zielonej Góry. Zadaniem dla kolejnej kadencji 

Rady Miasta Rzeszowa oraz nowego Prezydenta, którego mam nadzieję mieszkańcy wybiorą, 

będzie zmiana sposobu rozmawiania i spojrzenia na rozwój Miasta. Wszyscy chcemy Rzeszów 

rozwijać, chcemy, żeby ludziom żyło się lepiej, ale nie może być tak, że mieszkańcy 

przyłączonych miejscowości tj. Słocina, Budziwój, Wilkowyja, Przybyszówka mówią o chaosie 

komunikacyjnym i przestrzennym, braku pomysłu na spójny rozwój Miasta, na budowę 

infrastruktury technicznej, kanalizacji, wody itd. Szanowny Panie Prezydencie, odnoszę się do 

Pana z  szacunkiem, na który Pan zasługuje. Nie wiem, czy Pan wie o czym mówię. Szacunek, 

kultura, dobre wychowanie i mówienie prawdy. To są rzeczy oczywiste dla każdego 

człowieka. Szanowny Panie Prezydencie, proszę ochłonąć i nauczyć się jednej podstawowej 

rzeczy – kultury i szacunku wobec innych. Jeśli chce Pan szacunku, niech Pan szanuje 

innych.” 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Jak może Pan mówić, że kłamię i równocześnie, że mnie Pan 

szanuje? W każdym człowieku pozostaje to, co się mówi o nim negatywnego. W związku z tym, 

że mówi Pan, że kłamię, wytłumaczy Pan w sądzie, jak Pana okłamałem.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa - Pan Jerzy Jęczmienionka – zwracając się do Pana Prezydenta, 

powiedział: „Dobrze, bardzo proszę. Chętnie się z Panem spotkam. Chodziło o Młynówkę. 

Użył Pan wobec mieszkańców nieprawdziwych informacji.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Janusz Micał – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Poprę przedstawione uchwały, choćby dlatego, że aby Rzeszów rozwijał się, potrzebne jest 

dalsze poszerzenie granic miasta. Procedura wygląda tak, że jeśli przedstawione uchwały 

zostaną podjęte, do konsultacji dojdzie w późniejszym czasie. Uważam, że proces poszerzenia 

Miasta jest bardzo skuteczny, zważywszy na fakt przyłączenia Słociny, Załęża, Przybyszówki, 

Zwięczycy, Białej, Budziwoja, Bzianki oraz części Miłocina. Na terenie Zwięczycy powstało 

wiele inwestycji. Poszerzanie miasta jest uzasadnione. Powstają dzięki temu nowe miejsca 

pracy, nowe tereny inwestycyjne, przybywa inwestorów.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Kamil Skwirut – odnosząc się do Radnego Pana Jerzego 

Jęczmienionki, powiedział: „To co Pan powiedział jest śmieszne i żenujące. Rozmawiałem  

z Wójtem Gminy Świlcza Panem Adamem Dziedzicem, który zapewniał mnie, że o planach 

poszerzenia Miasta poinformował go telefonicznie Prezydent Miasta Rzeszowa, jeszcze przed 

zgłoszeniem uchwały.” Zwracając się do radnych Klubu PiS, powiedział: „Zgłaszacie 

Państwo, że wszystkie tereny, które są proponowane akceptujecie, ale poprzeć nie możecie,  

z powodu braku wizji poszerzenia miasta. Prosiłbym o jasne stanowisko. Proces 

poszerzeniowy nie jest łatwy. W przypadku Bzianki uczestniczyłem w nim 10 lat i wiem jak to 

wygląda. Nie jest tak, że gmina tracąc sołectwo upada. Znikają przychody, ale znikają 

również wydatki. Co więcej, nie zapominajcie Państwo, że gdyby nie poszerzenie granic 

miasta Rzeszowa, części z Was nie byłoby tutaj. Ponadto przypominam, że duże inwestycje, 

które Miasto teraz realizuje, usytuowane są głównie na terenach przyłączonych. Inwestycje te 
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nie doszłyby do skutku w starych granicach miasta. Rozmawiałem z dwoma wójtami, których 

dotyczą przedstawione na dzisiejszej sesji projekty uchwał w sprawie zmiany granic Miasta 

Rzeszowa. Jest to dla nich sytuacja trudna, ale bardziej denerwuje ich to, że nikt z radnych, 

którzy bronią dziś tych gmin, nie zechciał z nimi porozmawiać. Pamiętajcie Państwo, że 

jesteście radnymi Miasta Rzeszowa, a nie adwokatami ościennych gmin. Przyłączenie 

Matysówki mogłoby wpłynąć finansowo na Gminę Tyczyn. Ale pojawia się pomysł, żeby 

przyłączyć wszystkie tereny objęte strefą ekonomiczną do Rzeszowa. Czy to nie osłabi 

finansowo Gminy Trzebownisko? Nie jesteście Państwo konsekwentni w tym co mówicie. Co 

więcej, mieszkańcy tych miejscowości chcą należeć do Rzeszowa, bo wiele na tym zyskają. 

Wójt Gminy Świlcza, Pan Adam Dziedzic, był nawet z Panem Prezydentem w Warszawie. 

Potrzebna jest tylko odrobina dobrej woli. Pozwólcie się Państwo wypowiedzieć mieszkańcom 

wsi przyległych. Zdaję sobie sprawę, że wójtowie często organizują konsultacje w takiej 

formie, że wynik jest z góry znany. Ustawa powinna kwestię konsultacji uregulować. 

Uczestniczyłem w bieżącym roku w kilku spotkaniach Pana Prezydenta z mieszkańcami 

terenów przyłączonych, którzy deklarują, że są zadowoleni z procesu przyłączenia. Niestety, 

oprócz radnej Danuty Solarz i radnego Waldemara Kotuli, nie było tam przedstawicieli 

Prawa i Sprawiedliwości. Poprzyjcie te projekty i bądźcie radnymi Miasta Rzeszowa, a nie 

adwokatami gmin ościennych.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka – w trybie ad vocem, odpowiedział: 

„Powiedziałem, że wszyscy jesteśmy za rozwojem Rzeszowa, ale nie w siłowy sposób, w jaki 

się to odbywa.” 

  

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – w trybie ad vocem, zwrócił się do Radnego 

Pana Kamila Skwiruta. Powiedział: „Jest Pan mało doświadczonym radnym, więc prosiłbym, 

żeby nie uogólniał Pan w ten sposób. Na podstawie rozmowy z człowiekiem z Rudnej Wielkiej 

wywnioskował Pan, że radni Klubu PiS z nikim nie rozmawiali. Proszę przyjąć do 

wiadomości, że rozmawiałem z wieloma włodarzami okolicznych gmin i od nich mam istotne 

informacje.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Kamil Skwirut – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, 

powiedział: „Człowiek z Rudnej Wielkiej to Wójt Gminy Świlcza, Pan Adam Dziedzic.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwracając się do 

Klubu Radnych PiS, powiedział: „Musicie się zdecydować. Wbrew temu, co mówicie, 

koncepcja poszerzenia jest spójna i całościowa. Należy zadać sobie pytanie, czy ważniejszy 

jest los stolicy województwa, jej skomunikowanie, zapewnienie możliwości rozwoju, 

zarządzanie systemem komunikacyjnym, czy los mieszkańców sąsiednich gmin.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„To Państwo musicie się zdecydować, czy chcecie, żeby Rzeszów się rozwijał, czy nie. Jeśli 

mówimy o chęci poszerzania granic miasta Rzeszowa, należy pamiętać o skutecznych 

działaniach. W ostatnim czasie Rzeszów jest wyjątkowo nieskuteczny w pozyskiwaniu nowych 

terenów. Nie wliczając Bzianki, ostatnie poszerzanie granic odbyło się wiele lat temu. 
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Wszystkie propozycje poszerzania granic miasta, które dzisiaj omawiamy, to jest zupełnie 

inna sprawa. Przyczyną niepozyskiwania nowych terenów jest brak posiadania spójnej wizji 

oraz mapy drogowej poszerzania granic miasta przez Władze Miasta Rzeszowa.” Zwracając 

się do Prezydenta Miasta, powiedział: „Mówi Pan, że jeździ do Ministerstw. Co jest Pan  

w stanie przekazać ministrom? To, że w konsultacjach społecznych jest wyjątkowo duża 

nieprzychylność do włączenia do Rzeszowa? To, że nie potrafi się Pan dogadać z lokalnymi 

samorządami? Trzeba zbudować dobry klimat do tego, aby ten proces mógł być procedowany 

oraz żeby próbować wspólnie, w ramach konsensusu, opracować skuteczne rozwiązanie. 

Mam poważne wątpliwości, patrząc na działania Miasta, kto jest za rozwojem Rzeszowa.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Kamil Skwirut – w trybie ad vocem, odpowiedział: 

„Powinien Pan przeprosić mieszkańców Osiedla Bzianka, ponieważ obraził ich Pan, 

sugerując, że przyłączenie Bzianki nie było znaczące.” 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – odnosząc się do wypowiedzi 

Radnego Pana Marcina Fijołka, powiedział: „Nie pozwolę na obrażanie mieszkańców 

Rzeszowa.  Nie ma Pan takiego prawa. Obraził Pan mieszkańców Bzianki. Niech Pan się liczy 

ze słowami.” 

Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa  

ds. poszerzenia granic – powiedział: „Zgodnie z sugestią radnego Pana Roberta Kultysa, 

dokonano następujących zmian projektu uchwały, zgodnie z którymi północne tereny będą 

ograniczać się do połowy wsi Trzebownisko, Zaczernia, Nowej Wsi, Jasionki oraz Tajęciny, 

po granicach sołectw.” 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Mamy najlepszy przykład na to, jak jest prowadzony proces poszerzania Miasta Rzeszowa. 

Oto dostaliśmy projekt uchwały, poszerzony o wnikliwą analizę ekonomiczną, urbanistyczną, 

społeczną i komunikacyjną. Gratuluję!” 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – powiedział: „Dziwi mnie, że przez godzinę 

nie potrafiliście prostego wniosku skonkretyzować na mapie. Wystarczyło ograniczyć ten 

teren drogą, która przebiega od drogi w kierunku Lublina do Jasionki Tajęciny. Ta droga od 

północy powinna ograniczać teren wnioskowany. Przyłączenie całej Tajęciny nie ma 

uzasadnienia ekonomicznego.” 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – odnosząc się do wypowiedzi 

Radnego Pana Roberta Kultysa, powiedział: „Składacie niekonkretne wnioski. Mówicie ad 

hoc. Próbowaliśmy skonkretyzować Wasz wniosek.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Propozycja Pana Pełnomocnika jest najbardziej uzasadniona. 

Wniosek Radnego Kultysa jest kontrowersyjny. Włączenie Tajęciny ma uzasadnienie 

logiczne.” 
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Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – odniósł się do poszerzania granic miasta  

w kontekście zmiany granic stolicy województwa. Powiedział: „Nikt nam stolicy 

województwa raz na zawsze nie dał. Nikt nas nie zapewnił, że podział administracyjny Polski 

nie ulegnie zmianie. We wszystkich gminach, w których pojawia się temat poszerzania, jest 

wiele kontrowersji.” Zwracając się do radnych Klubu PiS, poprosił o wspólne przygotowanie 

takiej propozycji, którą wszyscy poprą. Zwrócił uwagę na propozycję Ministra Pana Mateusza 

Morawieckiego, zakładającą likwidację w kraju stref ekonomicznych do roku 2023. Dodał: 

„Cały kraj będzie strefą ekonomiczną. Dlatego ważne jest, aby maksymalnie powiększyć 

obszar miasta. Pieniądze wydane w uzbrojenie strefy zostały dobrze wydane. Proponuję, 

żebyśmy zagłosowali za przedstawionymi przez Pana Pełnomocnika projektami uchwał, bez 

uwzględnienia wniosku Radnego Pana Roberta Kultysa.”  

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc – odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Jestem przeciwny wnioskowi zgłoszonemu przez Radnego Pana 

Wiesława Buża. Uważam, że propozycja Klubu Radnych PiS była dobra i należy za nią 

zagłosować.” 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne została przyjęta 13 głosami 

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

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa została przyjęta 14 głosami „za”,  

przy 7 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa została przyjęta 15 głosami „za”,  

bez głosów przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 29. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Witkacego w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 80 do 

protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Witkacego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 
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Ad 30. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego  

w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego  

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

 

Ad 31. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Czackiego w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 82 do 

protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Czackiego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 32. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia  

w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 83 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia  

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

 

Ad 34. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 84 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 35. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Podwisłocze w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 85 do 

protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

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

 

Ad 35a. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 86 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

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

 

Ad 36. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat 

oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem, stanowi załącznik nr 87 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres kolejnych  

3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy została przyjęta 

jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
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Ad 37. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2017 rok. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 88 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami „za”. 

 

Ad 38. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto Rzeszów pogrzebu osobom zmarłym  

i dzieciom martwo urodzonym. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 89 do 

protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto Rzeszów pogrzebu osobom zmarłym  

i dzieciom martwo urodzonym została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 39. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 90 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została przyjęta jednogłośnie,  

18 głosami „za”. 

 

Ad 40. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 91 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody została przyjęta jednogłośnie,  

19 głosami „za”. 

 

Ad 41. 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych 

została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 41. 

Radny Pan Wiesław Buż – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 93 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

Podczas LI sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Kamil Skwirut, Pani Maria Warchoł, 

Pani Grażyna Szarama, Pan Konrad Fijołek, Pan Witold Walawender, Pan Andrzej Dec wraz 

z Panem Marcinem Deręgowskim oraz Panią Jolantą Kaźmierczak, Pan Waldemar Szumny 

wraz z Panem Waldemarem Kotulą, Pan Waldemar Wywrocki) zgłosili interpelacje, które 

stanowią kolejno załączniki nr od 94 do 104 do protokołu. 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa, które stanowi 

załącznik nr 105 do protokołu. Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do  

ww. sprawozdania. 

 

Rada Miasta Rzeszowa na LI sesji odbytej w dniu 21 listopada 2017 r. podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LI/1111/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr LI/1112/2017 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r.  



48 
 

3. Uchwała Nr LI/1113/2017 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r.  

4. Uchwała Nr LI/1114/2017 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu  

i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Miasto Rzeszów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunki 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.  

5. Uchwała Nr LI/1115/2017 - w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2017 rok.  

6. Uchwała Nr LI/1116/2017 - w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru 

informacji o gruntach.  

7. Uchwała Nr LI/1117/2017 - w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 

oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.  

8. Uchwała Nr LI/1118/2017 - w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru 

informacji o lasach.  

9. Uchwała Nr LI/1119/2017 - w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

10. Uchwała Nr LI/1120/2017 - w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

11. Uchwała Nr LI/1121/2017 - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

12. Uchwała Nr LI/1122/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

13. Uchwała Nr LI/1123/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

14. Uchwała Nr LI/1124/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

15. Uchwała Nr LI/1125/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.  

16. Uchwała Nr LI/1126/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.  

17. Uchwała Nr LI/1127/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.  

18. Uchwała Nr LI/1128/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.  
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19. Uchwała Nr LI/1129/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rzeszowie.  

20. Uchwała Nr LI/1130/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej Nr 11 w Rzeszowie.  

21. Uchwała Nr LI/1131/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej Nr 8 w Rzeszowie.  

22. Uchwała Nr LI/1132/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.  

23. Uchwała Nr LI/1133/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.   

24. Uchwała Nr LI/1134/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.   

25. Uchwała Nr LI/1135/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.  

26. Uchwała Nr LI/1136/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. 

27. Uchwała Nr LI/1137/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.  

28. Uchwała Nr LI/1138/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 12 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia. 

29. Uchwała Nr LI/1139/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

30. Uchwała Nr LI/1140/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

31. Uchwała Nr LI/1141/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

32. Uchwała Nr LI/1142/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

33. Uchwała Nr LI/1143/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

34. Uchwała Nr LI/1144/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

35. Uchwała Nr LI/1145/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  
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36. Uchwała Nr LI/1146/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

37. Uchwała Nr LI/1147/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

38. Uchwała Nr LI/1148/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

39. Uchwała Nr LI/1149/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

40. Uchwała Nr LI/1150/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

41. Uchwała Nr LI/1151/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

42. Uchwała Nr LI/1152/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej Nr 7 w Rzeszowie.  

43. Uchwała Nr LI/1153/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej Nr 6 w Rzeszowie.  

44. Uchwała Nr LI/1154/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej Nr 5 w Rzeszowie.  

45. Uchwała Nr LI/1155/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej Nr 4 w Rzeszowie.  

46. Uchwała Nr LI/1156/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.   

47. Uchwała Nr LI/1157/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę 

podstawową.   

48. Uchwała Nr LI/1158/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 20 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę 

podstawową.  

49. Uchwała Nr LI/1159/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

50. Uchwała Nr LI/1160/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.   

51. Uchwała Nr LI/1161/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  
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52. Uchwała Nr LI/1162/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

53. Uchwała Nr LI/1163/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

54. Uchwała Nr LI/1164/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

55. Uchwała Nr LI/1165/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

w Rzeszowie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.   

56. Uchwała Nr LI/1166/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.  

57. Uchwała Nr LI/1167/2017 - w sprawie nadania statutu IX Liceum Ogólnokształcącemu  

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.  

58. Uchwała Nr LI/1168/2017 - w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej  

Nr 31 w Rzeszowie.  

59. Uchwała Nr LI/1169/2017 - w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej  

Nr 21 w Rzeszowie.  

60. Uchwała Nr LI/1170/2017 - w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej  

Nr 29 w Rzeszowie.  

61. Uchwała Nr LI/1171/2017 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania 

do realizacji projektu pn. „Rzeszowskie szkoły otwarte na eksperyment i technologie 

informacyjno - komunikacyjne” ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.  

62. Uchwała Nr LI/1172/2017 - w sprawie przyjęcia apelu o umieszczenie w szkołach 

Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

63. Uchwała Nr LI/1173/2017 - w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

64. Uchwała Nr LI/1174/2017 - w sprawie uchwalenia zmiany Nr 280/3/2016 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-Kamionka II”  

w Rzeszowie. 

65. Uchwała Nr LI/1175/2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej  

w Rzeszowie. 



52 
 

66. Uchwała Nr LI/1176/2017 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 

2018, przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18. 

67. Uchwała Nr LI/1177/2017 - w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy 

przewozie osób i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie 

Miasta Rzeszowa.  

68. Uchwała Nr LI/1178/2017 - w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów  

i Krasne.  

69. Uchwała Nr LI/1179/2017 - w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa.  

70. Uchwała Nr LI/1180/2017 - w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa.  

71. Uchwała Nr LI/1181/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Witkacego w Rzeszowie. 

72. Uchwała Nr LI/1182/2017 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 

al. Piłsudskiego w Rzeszowie. 

73. Uchwała Nr LI/1183/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Czackiego w Rzeszowie. 

74. Uchwała Nr LI/1184/2017 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy 

ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie. 

75. Uchwała Nr LI/1185/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. 

76. Uchwała Nr LI/1186/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie. 

77. Uchwała Nr LI/1187/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych przy ul. Żółkiewskiego w Rzeszowie. 

78. Uchwała Nr LI/1188/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych 

na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.  

79. Uchwała Nr LI/1189/2017 - zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.   

80. Uchwała Nr LI/1190/2017 - w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto Rzeszów 

pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym. 

81. Uchwała Nr LI/1191/2017 - w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  
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82. Uchwała Nr LI/1192/2017 - w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

83. Uchwała Nr LI/1193/2017 - w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych.  

84. Uchwała Nr LI/1194/2017 - w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  

z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia LI sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z przebiegu LI sesji Rady Miasta Rzeszowa, stanowi 

załącznik nr 106 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 14:30. 

Na tym protokół zakończono.            

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

Protokołowała: 

 

Monika Gubernat 

 

Sprawdził:   

              Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

       Mirosław Kubiak 


