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Protokół Nr LX/1/2018 
z LX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 19 czerwca 2018 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 
 

Na ustawowy stan 26 radnych w LX sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  
25 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  
LX sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, 
współpracowników Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 
współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, 
przybyłych gości i mieszkańców Miasta. 
 
Radny Pan Waldemar Wywrocki – poinformował, że podczas uroczystego otwarcia 
ronda im. „Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 r.” na Osiedlu Staroniwa, odbyła się 
również część artystyczna, podczas której wystąpiły dzieci z zespołu „Staroniwskie 
Promyczki”, które na co dzień ćwiczą w Rzeszowskim Domu Kultury filia 
„Staroniwa”. Podziękował za umożliwienie dzieciom wykonania podczas dzisiejszej 
sesji Rady Miasta Rzeszowa dwóch utworów o Rzeszowie. 
 
Następnie odbył się występ artystyczny dzieci z zespołu „Staroniwskie Promyczki”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek obrad 
LX sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło 5 wniosków dotyczących zmiany 
proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych 
propozycji. 
 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 4a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 
Wniosek został przyjęty 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 
wstrzymującym. 
 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 6a – projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 21 głosami „za”.  

 
3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
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zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej  
w Rzeszowie.  
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 14b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słoneczny 
Stok.  
 

Wniosek został przyjęty 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 
wstrzymującym. 

 
5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 14c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości (dot. HARTBEX DEVELOPMENT). 

 
Wniosek został przyjęty 21 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

 
Radny Pan Grzegorz Koryl – w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił wniosek  
o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 
ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie 
ustanowienia ulg na gminne przewozy pasażerskie dla uczniów i studentów na 
terenie Gminy Miasto Rzeszów. Uzasadniając, powiedział: „Samorządy, takie jak 
Gdynia, Gdańsk, Sopot, Warszawa, Wrocław, Kraków wprowadziły już tego typu 
rozwiązania. My również próbujemy od 4 lat takie rozwiązania przyjąć. Są one przemyślane  
i mają konkretne cele, którym ma służyć darmowa komunikacja. Podstawowy cel to pomoc 
rodzinie. W portfelach młodych ludzi zostaną konkretne kwoty pieniędzy. Miasta, które już 
takie rozwiązania wprowadziły to, podobnie jak Rzeszów, miasta intensywnie rozwijające 
się i co za tym idzie, borykające się z problemem zbyt dużego natężenia ruchu drogowego,  
oraz ze zbyt małą przepustowością ulic. To miasta, które dążą do ograniczenia ruchu 
samochodowego. Patrząc na doświadczenie tych miast, które wprowadziły ulgi na przejazdy 
dla uczniów i studentów, takie rozwiązanie się sprawdza, bo przyczynia się do zwiększenia 
liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej. Kolejny cel to inwestycja  
w młodzież. To pewne programowanie zachowań młodzieży na przyszłość, żeby 
komunikacja miejska była czymś naturalnym, że można z niej korzystać. Nasze pokolenie 
pod tym względem jest już stracone, ponieważ nam samochód kojarzy się z pewnym 
komfortem. Na koniec pragnę również dodać, że mamy doświadczenia innych samorządów, 
które pokazują, że wbrew obawom, samorządy te nadal notują zyski po wprowadzeniu tego 
typu ulg.” 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Klubu Radnych PiS o rozszerzenie 
porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie ustanowienia 
ulg na gminne przewozy pasażerskie dla uczniów i studentów na terenie Gminy 
Miasto Rzeszów. 
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Wniosek nie uzyskał akceptacji Radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało  
13 radnych, 12 było przeciw.  
 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
sesji pkt 18 - uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta 
Miasta Rzeszowa dotyczących budowy wodnego placu zabaw, którego 
wnioskodawcami jest Klub Radnych PiS. Uzasadniając, powiedziała, że  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa zapisane jest zadanie  
pn. „Budowa parku wodnego” na kwotę 4 mln zł, z realizacją w latach 2019 – 2021. 
Dodała także, że w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa znajduje się zadanie pn. 
„Opracowanie koncepcji wodnego placu zabaw w rejonie ul. Odrzykońskiej” na 
kwotę 15 tys. zł. Powiedziała: „Nie ma potrzeby by ustalać kierunki działania Prezydenta 
Miasta Rzeszowa dotyczące budowy wodnego placu zabaw, bo Prezydent Miasta w tym 
zakresie działa. Dlatego uważam, że ta uchwała jest bezprzedmiotowa.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, 
powiedział, że w projekcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla 
Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy wodnego placu zabaw, 
wskazane są konkretne lokalizacje, a mianowicie wszystkie rzeszowskie osiedla. 
Powiedział: „Uchwała w naszym mniemaniu powinna być dziś przyjęta, bo precyzuje ona 
rozwiązania w tym zakresie. Uważam ponadto, że należy wywierać społeczną presję na 
władzach Rzeszowa, ponieważ takie miasta jak: Przemyśl, czy Stalowa Wola, takie wodne 
place zabaw już mają, lub kończą ich budowę. Rzeszów to stolica województwa, a jednak nie 
mógł się do tej pory takiej atrakcji dla dzieci doczekać, choć nie wymaga ona zbyt dużych 
nakładów finansowych. W związku z tym, jesteśmy przeciwko zdjęciu tego punktu  
z porządku obrad dzisiejszej sesji.” 

 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnej Pani Jolanty Kaźmierczak  
o zdjęcie z porządku obrad pkt 18 – projektu uchwały w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy 
wodnego placu zabaw. 
 
Wniosek nie uzyskał akceptacji Radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało  
11 radnych, 14 było przeciw. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
wniosek o reasumpcję głosowania ze względu na to, że część radnych błędnie 
zrozumiała istotę głosowania. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – nie wyraził zgody 

na dokonanie reasumpcji głosowania ze względu na to, że przedmiot głosowania 
został jasno określony. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 17 – uchwały w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy 
tematycznych, interaktywnych placów zabaw (kserokopia projektu uchwały 
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stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Kolejno zgłosił wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad i wprowadzenie, w miejsce pkt 17, uchwały w sprawie przyjęcia 
apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wybudowanie regionalnej 
instytucji popularyzującej naukę i innowacje na terenie miasta Rzeszowa. 
Powiedział: „Mój wniosek jest w duchu wniosku Radnej Pani Jolanty Kaźmierczak. 
Pomysł wodnego placu zabaw zgłaszał już w 2015 r. Radny Pan Witold Walawender.  
Ja natomiast zgłosiłem pomysł dotyczący bulwarów, również w 2015 r., w ramach 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, jak również propozycję kreatywnego placu zabaw, 
który zgłosiłem w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Zgłaszając tę 
propozycję, chciałbym dać Państwu radnym z Klubu Radnych PiS możliwość wykazania 
się. Skoro jesteście Państwo za kreatywnymi inwestycjami w mieście, skoro jesteście za tym, 
by powstawały u nas ważne instytucje, to dołączcie się do naszego apelu. Podejmijmy 
wszyscy razem apel do Marszałka, aby zrealizować bardzo ważną i strategiczną inwestycję 
dla Rzeszowa, która miałaby na celu propagowanie innowacji i edukacji w naszym mieście. 
Aby ta inwestycja przyciągała do Rzeszowa turystów, aby stała się wizytówką naszego 
miasta.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zgłaszając sprzeciw, powiedział: „Jeśli chodzi  
o temat centrum innowacji, to nasz klub jest bardzo dobrze przygotowany do tej dyskusji. 
Jeśli chodzi o wniosek mojego przedmówcy dotyczący zdjęcia z porządku obrad sesji uchwały 
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących 
budowy tematycznych, interaktywnych placów zabaw, to mój przedmówca sam powiedział, 
że pomysł został zgłoszony już w 2015 r. Proszę nie mieć do nas pretensji, że my go 
podnosimy. Od tego czasu minęła prawie cała kadencja Rady Miasta, więc mieliście Państwo 
całą kadencję, by ten pomysł zrealizować. My nie będziemy się spierać o to, kto jest ojcem 
tego, czy innego pomysłu. Nam zależy na tym, żeby w Rzeszowie powstawały dobre, 
nowoczesne inwestycje.” 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Konrada Fijołka – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad  
pkt 17 – projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla 
Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy tematycznych, 
interaktywnych placów zabaw. 
 
Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Konrada Fijołka – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie w pkt 17, uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka 
Województwa Podkarpackiego o wybudowanie regionalnej instytucji 
popularyzującej naukę i innowacje na terenie miasta Rzeszowa. 
 
Wniosek został przyjęty, 16 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 7 głosach 
wstrzymujących. 
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Uzupełniony porządek obrad LX sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 
1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 rok 
(druk: LX/14/2018). 
 

2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2017 rok 
(druk: LX/7/2018). 
 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: LX/12/2018). 
 

4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  
2018 r. (druk: LX/13/2018). 
 

4a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 
r. 
 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku 
(druk: LX/15/2018). 
 

6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant” (druk: LX/19/2018). 
 

6a. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. 
 

7. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
 

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa za 2017 rok  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”. 

 
9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

14 czerwca 2016 roku Nr XVII/590/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Nr 282/5/2016 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu  
gen. W. Andersa w Rzeszowie – część II (druk: LX/23/2018). 
 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 297/2/2018 pomiędzy ul. Przemysłową 
i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie (druk: LX/22/2018). 
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11. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy 
Czarnego – I w Rzeszowie (druk: LX/21/2018). 
 

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (druk: LX/18/2018). 
 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Nadbrzeżnej (druk: LX/1/2018). 
 

14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
w rejonie ulic: Piekarskiej, Goździkowej (druk: LX/2/2018). 
 

14a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie. 
 
14b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok. 
 
14c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
(HARTBEX DEVELOPMENT). 
 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału 
niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości położonej przy  
ul. Jana Styki w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o. o. (druk: LX/3/2018). 
 

16. Uchwała w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta  
dot. zamiany działek (druk: LX/29/2018). 

 
17. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa 

Podkarpackiego o wybudowanie regionalnej instytucji popularyzującej naukę  
i innowacje na terenie miasta Rzeszowa. 

 
18. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa dotyczących budowy wodnego placu zabaw (druk: LX/27/2018). 
 

19. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 
Rzeszowa w zakresie postępowania wobec firmy RES-DROB Sp. z o. o. (druk: 
LX/28/2018). 
 

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu postępowania 
i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć 
dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest 
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pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Miasto Rzeszów (druk: LX/8/2018). 
 

21. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 
przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk: LX/9/2018). 
 

22. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, dopłat do ceny  
1 m³ odprowadzanych ścieków i do ceny miesięcznych opłat abonamentowych 
dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania 
ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„EKO-STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie (druk: LX/24/2018). 
 

23. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen 
miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług 
dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM 
INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9 (druk: 
LX/25/2018). 
 

24. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (druk: LX/10/2018). 
 

25. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Miasta Rzeszowa (druk: LX/11/2018). 
 

26. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia 
ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 
zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach 
pasażerskich, na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: LX/20/2018). 
 

27. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (druk: LX/4/2018). 
 

28. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: XL/16/2018). 
 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 
wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród (druk: 
LX/17/2018). 
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30. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów 
i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie 
Erasmus+ (druk: LX/6/2018). 
 

31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto 
Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna (druk: LX/5/2018). 
 

32. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa na temat dobrych 
praktyk przy ustalaniu porządku obrad. 
 

33. Oświadczenia i informacje. 
 

34. Interpelacje i zapytania. 
 

35. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 
Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
ad 1. i ad 2.   
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby pkt 
1 i pkt 2 porządku obrad omówić razem ze względu na spójność materiałów. 
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Rzeszowa za 2017 rok (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  
nr 7 do protokołu) oraz projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta 
Miasta Rzeszowa za 2017 rok (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Wobec braku sprzeciwu, przystąpiono do realizacji obrad, zgodnie z kolejnością 
przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że w związku  
z obecnością na dzisiejszej sesji mieszkańców Osiedla 1000-Lecia w sprawie uciążliwej 
działalności firmy RES-DROB, zanim przejdzie do przedstawiania sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 r., poruszy najpierw ten temat. 
Powiedział: „Jako Prezydent Miasta Rzeszowa czyniłem wiele starań o ty, żeby Wam nie truć 
życia, nie truć powietrza, żebyście mieszkali w odpowiednich warunkach. Otóż, miałem wiele 
spotkań w Urzędzie Wojewódzkim, w Wojewódzkim Inspektoriacie Ochrony Środowiska. 
Urząd Wojewódzki twierdzi, że jest wszystko w porządku. Nadmieniam, że ja jestem takiego 
samego zdania jak Państwo. Uważam, że nie jest w porządku, że jest smród, że nie macie 
dogodnych warunków do zamieszkania na Osiedlu 1000-Lecia. Jedyny zarzut, który potwierdza 
WIOŚ, to hałas. Natomiast odnośnie odoru, nie potwierdza tego. Rozmowy były bardzo mocne. 
Postanowiłem wystąpić do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o przygotowanie 
odpowiedniej ustawy. Chcielibyśmy przedstawić Państwu pismo, które wysłaliśmy do Pana 
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Premiera, jak również do Pana Henryka Kowalczyka - Ministra Ochrony Środowiska. 
Chciałbym zapewnić Was, że będziemy czynić wszystko, żeby ten smród został zlikwidowany. 
Bardzo mi na tym zależy i myślę, że całej Radzie również. Natomiast na dzisiaj przepisy nie 
zezwalają mi na podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Ja mogę tylko przeprosić Państwa, że taka 
sytuacja ma miejsce. Niemniej jednak nadal będziemy działać i te pisma, które wysyłamy do 
najwyższych władz w kraju, świadczą o tym, że tematu nie pomijamy, że chcemy ten temat 
bezwzględnie załatwić. O tym chciałem Państwa poinformować. Mieszkańcy byli ze mną na 
spotkaniu w WIOŚ i słyszeli inspektorów, którzy zachowywali się bardzo arogancko. Twierdzili 
swoje. Natomiast my twierdzimy, że macie zdecydowanie rację. Chcemy, żeby miasto było 
piękne i nie śmierdziało. Niestety, taka sytuacja jest w tej chwili na Waszym osiedlu.”  
Kserokopia pisma znak: SR-VI.6223.12.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. do Pana 
Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów dot. przyspieszenia prac 
legislacyjnych w celu uchwalenia tzw. „ustawy antyodorowej”, stanowi załącznik  
nr 9 do protokołu. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Uważamy, 
że zakład drobiarski należy zamknąć, ale to nie jest takie proste. Przechodzimy teraz do 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 r.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przedstawił sprawozdanie  
z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 r. (sprawozdanie wraz,  
z załącznikami, stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Poprosił o jego przyjęcie  
i udzielenie absolutorium (treść całej wypowiedzi, wraz z prezentacją, stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu). 
W trakcie prezentowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 
2017 r., przerwał i zwracając się do mieszkańców Osiedla 1000-Lecia, powiedział: 
„Przyznam się Szanowni Państwo, że czytam sprawozdanie, niemniej jednak cały czas myślę 
o mieszkańcach Osiedla 1000-Lecia. Przepraszam bardzo, ale uważam, że to bardzo ważna 
sprawa. Umówmy się tak, że pójdziemy do Pani Wojewody. Będę prosił o spotkanie z Panią 
Wojewodą i z naczelnym inspektorem odnośnie ochrony środowiska. Musimy podjąć wspólne 
działanie. Po odczytaniu sprawozdania, lub po sesji Rady Miasta, chętnie się z Państwem 
spotkam i ustalimy wspólne postępowanie. Czy jest na to zgoda? Oczywiście bądźcie Państwo 
na sali, jak najbardziej, ale tak jak mówię, że czytam sprawozdanie, a myślę przede wszystkim 
o was.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  
„W porządku obrad jest punkt 19, który dotyczy tej kwestii, a mianowicie uchwała w sprawie 
ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie postępowania wobec 
firmy RES-DROB Sp. z o. o. Mam taką prośbę bardziej do mediów, niż do mieszkańców. Nie 
możemy działać tak, że przychodzi na sesję grupa mieszkańców zainteresowanych jakąś sprawą 
na początek sesji i oczekuje, że będziemy dopasowywać nasze obrady do konkretnego tematu. 
Należy po prostu przyjść do Przewodniczącego Rady i powiedzieć, że jest taka inicjatywa  
i ustalimy porządek obrad stosowanie do Państwa potrzeb. Natomiast nie możemy inaczej 
działać, bo to w perspektywie uniemożliwia nam normalne obradowanie. Ten punkt jest dziś  
w porządku obrad później i będziemy wtedy o tym bardziej szczegółowo rozmawiać.” 
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Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła: 
 Sprawozdanie finansowe Miasta Rzeszowa za 2017 rok (sprawozdanie  

w formie prezentacji stanowi załącznik nr 12 do protokołu); 
 „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego łącznego 

sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 
roku jednostki: Gmina Miasto Rzeszów” (sprawozdanie stanowi załącznik  
nr 13 do protokołu); 

 Uchwałę Nr 4/1/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii  
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 rok (uchwała, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 14 do protokołu); 

Poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
pozytywnie zaopiniował przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 
rok. 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
„Informację o stanie mienia Miasta Rzeszowa wg stanu na dzień 31.12.2017 roku” 
(informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
 
Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rzeszowa – przedstawił uchwałę Komisji z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wniosku 
o udzielenie Prezydentowi Miasta Rzeszowa absolutorium za 2017 rok (uchwała 
Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 16 do protokołu). Na jej podstawie 
przedstawił wniosek o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa za 2017 r. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił Uchwałę 
Nr 4/36/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Rzeszowa o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rzeszowa  
z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2017 (uchwała, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu). Poinformował, że Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił pozytywnie zaopiniować 
przedmiotowy wniosek. 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Budżetowej 
Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił opinię Komisji dotyczącą sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 rok (opinia stanowi załącznik  
nr 18 do protokołu). Powiedział: „Z wielką satysfakcją i przyjemnością przyjmujemy te 
wyniki, które świadczą o heroicznej pracy Prezydenta, o jego wizji rozwoju miasta. Szczególnie 
ja, jako długoletni radny, mogę zauważyć dynamiczny rozwój miasta i jego coraz lepsze wyniki. 
Gratuluję Panie Prezydencie i dziękuję Pani Skarbnik i jej służbom za jej benedyktyńską  
i precyzyjną pracę w zarządzaniu finansami miasta.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – zabierając głos 
w imieniu Klubu Radnych PiS, powiedział: „Absolutorium to jest bardzo dobra okazja do 
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tego, żeby porozmawiać nie tylko o tym jak był realizowany budżet, ale to również okazja, żeby 
podsumować 2017 rok, który jest za nami. Słowa o heroicznej pracy Prezydenta i o tym, że 
budżet był fantastycznie wykonywany w 2017 roku, to dowód na to, że kompletnie jesteśmy 
oderwani od rzeczywistości. To dowód na brak krytycznego spojrzenia i podejścia do tego, co 
się dzieje w mieście. Jak zapamiętamy ten 2017 rok? Nasz klub patrzy z perspektywy rzeczy, 
które wydarzyły się, a nie powinny się wydarzyć, na inwestycje, których w mieście nie ma, 
których się nie realizuje. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę tu kilka przykładów. W lutym 
ubiegłego roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę o utworzeniu Rzeszowskiej Rady 
Kultury. Do tej pory Rzeszowska Rada Kultury nie została powołana, pomimo zapewnień, że 
stanie się to niebawem. Mieliśmy również zapewnienia, że będzie realizowane Centrum Sztuki 
Współczesnej. Tej inwestycji także nie ma. Ona zniknęła z budżetu na 2017 rok. Zostało raptem 
9200 zł. Mieliśmy poważne problemy i zastrzeżenia, jak myślę wielu mieszkańców również, 
odnośnie tego, jak była realizowana wymiana nawierzchni ul. 3 Maja. Totalną klęską i porażką 
zakończył się projekt i pomysł budowy nowoczesnego parku rekreacji i rozrywki na wzgórzach 
Zalesia. Inwestycja ta była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców i nie została ona poważnie 
potraktowana przez władze miasta i nie będzie realizowana. Z tej perspektywy również ten 
2017 rok nie jawi się w najlepszych kolorach. Zapamiętamy ten rok z walki mieszkańców  
w różnych rejonach miasta o tereny zielone. Nie muszę chyba przypominać, ile razy mieszkańcy 
osiedla Zalesie przychodzili na sesje, żeby bronić tego małego skrawka terenów zielonych na 
swoim osiedlu. To co jednak najbardziej kładzie się cieniem na politykę miasta w 2017 r., to 
utrata szansy na 277 mln zł dofinansowania do szalenie potrzebnej i ważnej inwestycji  
w naszym mieście, jaką miała być obwodnica południowa. Inwestycji, która od początku była 
źle przygotowana przez władze miasta Rzeszowa i źle został zaplanowany jej przebieg. Do dziś 
nie wiemy dlaczego Miasto przegapiło szansę na złożenie dwóch wniosków do Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia, gdzie znajdowały się te pieniądze. Były trzy nabory. Do 
dwóch Miasto nie przystąpiło, a do trzeciego złożyło błędne dokumenty. Efekt – utrata 277 mln 
zł, o które można było powiększyć budżet naszego miasta. Rok 2017 był czasem niespełnionych 
nadziei i marzeń wielu mieszkańców Rzeszowa o wielu ważnych, potrzebnych inwestycjach. 
Pokazują to liczby. Przytoczyłem przed chwilą przykład Centrum Sztuki Współczesnej, ale to 
nie tylko ta inwestycja. Wiele inwestycji drogowych nie zostało zrealizowanych. Ja rozumiem, 
że Prezydent lubi stać w korkach, ale to nie jest argument, żeby z wielu inwestycji drogowych 
rezygnować. W planie na 2017 rok mieliśmy chociażby budowę drogi, wraz z wiaduktem, nad  
ul. Warszawską. Na pierwszy etap prac były przewidziane środki w wysokości 2 000 100 zł,  
a w grudniu 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa, inwestycja ta 
została przeniesiona na 2023 r. Z innych inwestycji drogowych, bardzo oczekiwanych przez 
nas, to połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą. Były zapisane w budżecie pierwsze środki na 
to, żeby do tej inwestycji przystąpić, ale wykonanie budżetu przy tej inwestycji z 1 195 000 zł 
to raptem 193 000 zł. Kolejna inwestycja jakby w sposób oczywisty wiąże się z obwodnicą 
południową. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od 
drogi krajowej S19 do al. Sikorskiego. Były na to przewidziane środki i ponad 1/3 tych środków 
została wydana. Są również inne inwestycje, chociażby połączenie ul. Lubelskiej  
z ul. Warszawską. W budżecie Miejskiego Zarządu Dróg były na tę inwestycję przewidziane 
środki w wysokości 2,8 mln zł, a wydano 400 tys. zł. Na to samo zadanie w przypadku Biura 
Gospodarki Mieniem, z przewidzianego budżetu wydano jedynie 9% środków. To pokazuje 
opóźnienia, które między innymi przy tej inwestycji miały miejsce. Jest jeszcze wiele innych, 
mniejszych inwestycji drogowych, jak chociażby budowa drogi łączącej ul. Baligrodzką  
z ul. Żmigrodzką, czy też rozbudowa ul. Zygmunta Starego, rozbudowa ul. Jaklińskiej.  
W zasadzie te dwie ostatnie inwestycje nie zostały w zeszłym roku zrealizowane. Nie zostały 
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zrealizowane również mniejsze, ale równie ważne z perspektywy mieszkańców inwestycje, jak 
chociażby uzbrojenie terenów przy ul. Senatorskiej, na co zostało przewidziane 10 mln zł,  
a wykonano jedynie za 620 tys. zł. Rewitalizacja podwórek na Osiedlu Gen. Wł. Andersa – 
przewidziane 5,8 mln zł – brak wykonania i rewitalizacja podwórek w śródmieściu – 
przewidziane 2,1 mln zł – brak wykonania. Jesteśmy świadkami tego, że w grudniu zawsze 
jesteśmy karmieni dużymi nadziejami na to, jak będzie ten budżet realizowany. Nas interesują 
w budżecie szczególnie inwestycje. 20 grudnia 2016 r. Rada Miasta przyjęła budżet, który 
określał wydatki majątkowe na 380 mln zł, a w trakcie roku ta kwota stopniała bardzo istotnie, 
bo już sam plan w przypadku wydatków majątkowych zmniejszył się do 260 mln zł,  
z czego wykonano jedynie 88,29%. Co to oznacza? To oznacza, że faktycznie w budżecie na 
wydatki majątkowe zostało 229 mln zł, więc 150 mln zł, co stanowi blisko 40% zaplanowanych 
wydatków majątkowych, nie zostało zrealizowanych, wyparowało z budżetu. Wydaje mi się, że 
uczciwe byłoby w stosunku do mieszkańców jasne stawianie sprawy. Jeśli uchwalamy budżet 
w grudniu 2016 r., nie jesteśmy w stanie zrealizować konkretnych inwestycji, to nie twórzmy 
wizji wspaniałej rzeczywistości, z której tak naprawdę później zostaje niewiele. Władze miasta 
powinny dawać jasny, realny obraz tego, jak będą wyglądały miejskie inwestycje. Apele, aby 
kolejne budżety planować bardziej realistycznie nie mają pewnie sensu. Natomiast możemy, 
jako Klub Radnych PiS, zwrócić się tylko i wyłącznie o to, żeby w sposób uczciwy podchodzić 
do kwestii inwestycji w mieście, żeby nie tworzyć fikcyjnych obrazów, atrap tego, jak będą 
realizowane inwestycje w mieście. Mieszkańcy Rzeszowa chcą mieć realny obraz tego, co się 
będzie działo.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Proszę wybaczyć, że moja wypowiedź nie będzie 
zanadto merytoryczna, ale bardziej polityczna, a to dlatego, że to co przedstawił Pan 
Przewodniczący Marcin Fijołek miało w dużej mierze właśnie taki charakter. Mam przykre 
wrażenie, że Pan Przewodniczący ciągle jeszcze tkwi w okresie kampanii wyborczej sprzed  
2,5 lat, kiedy to PiS wmawiał nam, że Polska jest w ruinie. Wystarczyło kilka tygodni, żeby się 
okazało, że ruina już nie istnieje. To samo przeświadczenie przebija z Jego obecnej wypowiedzi. 
Rzeszów jest w ruinie, jest fatalnie zarządzany, mieszkańcy są oszukiwani i stąd apel  
o uczciwość. Chciałbym odwrócić ten apel o uczciwość w prezentowaniu faktów i tego, o czym 
mówiliśmy na początku, kiedy przyjmowaliśmy budżet. Każdy, kto choć trochę zna się na 
funkcjonowaniu miasta i inwestycjach miejskich, zdaje sobie sprawę z tego, że przy tworzeniu 
budżetu, wpisuje się do niego pozycje, których pewność realizacji nie jest duża. To dotyczy 
wszystkich przedsięwzięć związanych ze środkami unijnymi. Przecież uzyskanie środków na 
inwestycje, w dużej mierze zależy od wyników konkursu i od decyzji zewnętrznych. My się 
przygotowujemy na ile tylko to jest możliwe, oczywiście zawsze można powiedzieć, że można 
było zrobić coś lepiej i szybciej. W każdym ludzkim działaniu można taki zarzut postawić i jest 
to już standardowe wystąpienie i argumentacja wszelkiego rodzaju opozycji, że można było 
lepiej, szybciej, czy staranniej. Bo to prawda, zawsze tak jest, w każdym ludzkim działaniu. Dla 
mnie najbardziej dotkliwe, z tego co przedstawił Pan Przewodniczący Marcin Fijołek, jest 
twierdzenie, że mieliśmy do uzyskania 300 mln zł na obwodnicę południową i lekkomyślnie 
zrezygnowaliśmy z tego. Ten wątek wielokrotnie się już przewijał na naszych obradach. Sam 
apelowałem o to, żeby już z tym skończyć, ponieważ nie jesteśmy w stanie rzetelnie stwierdzić 
kto bardziej zawinił. Czy okoliczności zewnętrzne i zbyt późne ogłoszenie konkursu na 
pieniądze, które miałyby być tu ewentualnie wykorzystane, czy niefrasobliwość urzędników 
wojewody, którzy nie wykazali dość dużo dobrej woli, żeby nam pomóc, ale być może także 
pewne opóźnienia w przygotowaniu projektu, który miał dotyczyć tego przedsięwzięcia  
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w wykonaniu miasta. To wszystko są skomplikowane procesy i procedury i ja nie spodziewam 
się, że my jesteśmy w stanie rzetelnie to rozstrzygnąć. Mimo tego przedstawiciele Klubu 
Radnych PiS nieustannie do tego wracają zapominając jakby o tej uczciwości, o którą Pan 
Przewodniczący przed chwilą apelował. Podobna historia dotyczy tej niedoszłej inwestycji na 
Wzgórzach Zalesiańskich. Pan Przewodniczący mówi, że to klęska, a przecież wszyscy dobrze 
wiemy, że inwestycja była projektowana przy założeniu, że Miasto dysponuje tymi terenami. 
Tereny te, decyzją Starostów, którzy dostali wnioski o zwrot, przestały być naszą własnością, 
więc jak można mówić, że to była jakaś klęska? Jeśli chcielibyśmy ten zamysł jako ideę, nadal 
tam realizować, to należałoby te tereny wykupić. Proces jest dzisiaj i to gołym okiem widać taki, 
że obecni właściciele tych terenów, chcą tam inwestować w budownictwo mieszkaniowe głównie 
dlatego, że jest to najbardziej atrakcyjne i intratne dla nich i chcą oni swoje tereny sprzedać 
korzystanie. Możemy oczywiście stanąć do rywalizacji z deweloperami, ale obawiam się, że 
mieszkańcy nie byliby z tego za bardzo zadowoleni. Naturalnym procesem jest to, że na sesje 
przychodzą mieszkańcy z różnymi drażliwymi sprawami. Nie zawsze jest oczywiste, jakie 
rozwiązania i decyzje są najwłaściwsze. To jest także proces dochodzenia do właściwych decyzji 
i rozwiązań i to w szczególności odnosi się do osiedla Zimowit, gdzie jest spór o to, jak 
zagospodarować tamte tereny. Zdaje się, że ten spór zmierza do końca, bo dzisiaj już mamy 
projekt uchwały, która w dużym stopniu rozwiąże ten problem. Wrócę jeszcze do początku 
wystąpienia Pana Przewodniczącego, który pozwolił sobie stwierdzić, że jesteśmy oderwani od 
rzeczywistości. Ten sam zarzut, ale myślę, że bardziej uzasadniony, mogę skierować pod 
adresem klubu opozycyjnego. Rzeszów, w porównaniu z innymi miastami, jest powszechnie 
uważany za miasto świetnie się rozwijające, znajdujące się w czołówce polskich miast. Państwo 
może nie macie okazji, ale ja sporo jeżdżę na różne spotkania i konferencje samorządowe  
i gdziekolwiek jestem, spotykam się z wyrazami uznania pod adresem naszego miasta. 
Tymczasem z tej wypowiedzi jasno wynika to, że my kompletnie nie wiemy co się w Rzeszowie 
dzieje, że bujamy w obłokach i że Rzeszów jest w tragicznej sytuacji. Brakuje słów, ale być może 
tak jest w polityce, którą zwykł był uprawiać PiS, że mówi się rzeczy, które z rzeczywistością 
niewiele mają wspólnego. Pewnie musimy się do tego przyzwyczaić i nawet pomyślałem przez 
chwilę, że może w ogóle nie warto zabierać głosu i powiedzieć sobie, że szkoda czasu, ale pewnie 
ten rytuał musimy jak co roku przeżyć i przejść do spraw bieżących, które będziemy rozstrzygać 
w następnych uchwałach.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, 
powiedział: „Całe województwo podkarpackie ma podobny budżet jak miasto Rzeszów. 
Województwo podkarpackie ma jedno z ostatnich miejsc w szeregu województw. O pozycji 
Rzeszowa mówił Pan Przewodniczący Andrzej Dec. Dodam też, że pozycja województwa 
wynika również z tego, że ma takich urzędników jak Pan Radny Marcin Fijołek. Pracują  
w Urzędzie Marszałkowskim i nie potrafią się przebić, nie potrafią ustalić jakie kierunki 
działania powinny być realizowane, by województwo poszło do przodu, by realizować 
inwestycje drogowe, budownictwo, oświatę. To jest Wasza wina. Wy tam źle pracujecie. 
Przyznam się, że gdybym miał takich urzędników, to pewno bym pogonił do roboty. 
Zastanówmy się zatem wspólnie jak działać, żeby województwo poszło do przodu. Płace  
w województwie są średnio na poziomie 3600 zł i odbiegają znacznie od płac z innych 
województw i oczywiście od płac urzędników miejskich. Odnośnie ulicy południowej, to 
powiem, że nie mówiono o niej do momentu, kiedy z Prezydentem Ustrobińskim, jakieś 1,5 roku 
temu, rozmawialiśmy o niej w Warszawie. W Urzędzie Wojewódzkim pracują tacy urzędnicy, 
którzy dojeżdżają do pracy do Rzeszowa 50, czy też 100 km i nie załatwili sprawy. Dlatego 
uciekła potężna kwota w granicach 450 mln zł. Powiem jeszcze o Centrum Nauki. Są oczywiście 
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jeszcze urzędnicy wojewódzcy, którzy chcą to centrum budować w Rzeszowie. Nie będę tu 
wymieniał nazwisk, ale decyzje są takie, żeby budować poza Rzeszowem. Podobnie do Centrum 
Wystawienniczego, gdzie są kłopoty z dojazdem i wiele innych decyzji. A więc trzeba się uczyć 
roboty Panowie urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, a nie tylko krytyki.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – Przewodnicząca Klubu Radnych PO – 
powiedziała: „Budżet wykonany w 2017 r. to budżet, który zapewnił sprawne funkcjonowanie 
miasta w zakresie transportu publicznego, oświaty, kultury, opieki zdrowotnej i społecznej, 
oraz gospodarki komunalnej. Ale to przede wszystkim budżet, który był przygotowany na 
przyjęcie środków unijnych. Lecz z przyczyn niezależnych od władz miasta, spodziewane środki 
nie wpłynęły do nas. Związane to było ze zmianami, które zachodzą w naszym kraju. Nastąpiło 
spowolnienie, a wręcz zahamowanie pozyskiwania środków unijnych. Nasz budżet jest 
przykładem, który elastycznie zareagował na taką sytuację i zostały ujęte w budżecie inne 
inwestycje, które zostały przygotowane do realizacji. Chciałabym powiedzieć o pozycji, która 
nie została zrealizowana, a która jest kluczowa. To przede wszystkim rozwój systemu 
transportu publicznego w kwocie prawie 55 mln zł. W tym przypadku zostało spowolnione  
podpisanie umów. Warto też powiedzieć w tym momencie, że kanalizacja ul. Senatorskiej 
została przesunięta na następne lata, ale to też efekt spowolnienia. Proszę jednak zauważyć, że 
nadwyżka operacyjna, która była planowana na poziomie 45 mln zł, została zrealizowana na 
poziomie 90 mln zł i w dodatku z tendencją wzrostową w stosunku do roku poprzedniego. 
Deficyt został obniżony do wysokości 1/3 planowanej w budżecie. Mamy umiarkowane 
zadłużenie, przy czym dopuszczalny wskaźnik zadłużenia to 7,19%, a my mamy 3,79%. To 
wszystko świadczy o dobrej kondycji finansowej naszego miasta. Miasta, które jest 
przygotowane na pozyskiwanie środków unijnych i czeka na ich przyjęcie. W związku  
z powyższym, Klub Radnych PO będzie głosował za przyjęciem sprawozdania finansowego  
i za udzieleniem absolutorium dla Pana Prezydenta. Warto się jeszcze odnieść do wypowiedzi 
Radnego Pana Marcina Fijołka. Tak jak już wspomniał Pan Przewodniczący Andrzej Dec, to 
właśnie radni z PiS - u są oderwani od rzeczywistości, ponieważ kompletnie nie zabiegali  
o pozyskanie środków unijnych dla naszego miasta. Siedzieli jak mysz pod miotłą do momentu 
niewszczęcia ZRID – u na budowę obwodnicy południowej. W maju 2016 r. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Komisji Gospodarki 
Przestrzennej. Podczas tego posiedzenia ustaliliśmy, że naszym priorytetowym zadaniem jest 
pozyskanie środków na obwodnicę południową. W tych Komisjach zasiada m. in. Radny Pan 
Marcin Fijołek, Radny Pan Robert Kultys i już wtedy Pan Robert Kultys mówił, że jest późno. 
Ja osobiście zwracałam się do nich o pomoc w pozyskaniu środków unijnych i pilnowania tej 
inwestycji. Gdyby nie ich postawa nic nierobienia i gdyby się zaangażowali, te środki byłyby  
w Rzeszowie. Padł tutaj zarzut, że przebieg obwodnicy południowej nie był w ogóle 
uzgodniony. Przecież przebieg obwodnicy południowej jest przyjęty od 30 lat, a przede 
wszystkim jest przyjęty w Strategii Województwa Podkarpackiego uchwałą radnych Sejmiku. 
Więc o czym my tu mówimy? To jest po prostu skandaliczne zachowanie radnych, którzy tak 
mówią, a nic nie zrobili. To samo dotyczy połączenia ul. Warszawskiej z ul. Lubelską. 
Inwestycja ta była przygotowana już 3 lata temu, jednak podpisanie umów na pozyskanie 
środków unijnych, było przesuwane. Takie słowa, które krzywdzą nas – radnych i władze 
miasta, są w ogóle nieuzasadnione i nie powinny padać z tej mównicy.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, 
powiedział: „Pani radna ma rzeczywiście rację. Parę ładnych lat temu ostrzegałem, że Miasto 
za późno bierze się za przygotowanie obwodnicy południowej. Już wtedy wyliczałem, że 
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procedura, która jest wymagana przy uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, jest tak 
długa, że najprawdopodobniej Miasto z tym nie zdąży. Wówczas Prezydent Ustrobiński 
powiedział, że czuje się tak, jakbyśmy już dzisiaj mówili o tym, że się inwestycja nie udała. 
Niestety, trzeba pytać się ludzi, którzy mają doświadczenie. Ja mówiłem, że to jest naprawdę 
trudne do realizacji. Ostrzegałem już wtedy. Może należałoby wtedy robić równolegle trzy 
różne projekty, trzy różne inwestycje, np. Wisłokostradę. Wtedy byłaby szansa, że któryś  
z projektów się uda. Niestety, cały nacisk położono tylko na jeden projekt i się nie udało. Wiele 
osób ostrzegało, że pół roku na uzyskanie tak skomplikowanej decyzji środowiskowej i na tak 
dużą inwestycję, jest nierealne. I dzisiaj to radni opozycji są winni temu, że się nie udało? 
Urzędnicy Wojewody są winni, że się nie udało? Bądźcie Państwo realistami. Jak się podejmuje 
trudnych inwestycji i obiecuje się, że to będzie, a potem to nie wychodzi, to kto ma być winny? 
Ja wrócę do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Andrzeja Deca. Wkłada on nam w usta, że 
jakoby Rzeszów jest w ruinie. Panie Przewodniczący i Państwo dziennikarze - jeżeli będziecie 
cytowali to sformułowanie, to włóżcie je w usta Przewodniczącego, a nie nasze. Nikt z nas nie 
mówi, że Rzeszów jest w ruinie. My przede wszystkim w tej debacie nie recenzujemy wyglądu 
Rzeszowa, nie recenzujemy jego piękna, nie recenzujemy zadowolenia ludzi, bo o tym 
wszystkim wiele dobrego można powiedzieć. My recenzujemy wykonanie konkretnego budżetu 
i o tym mówił kolega Przewodniczący Marcin Fijołek. Pan Przewodniczący Andrzej Dec 
twierdzi, że należy zrobić tak: wpisać co się da do budżetu, powiedzieć ludziom, że dziesiątki 
rzeczy będziemy realizowali, a potem część się uda, część się nie uda, nieważne. Otóż Panie 
Przewodniczący, jak coś się planuje i zakłada, to realizacja planów jest miarą sukcesu. To jest 
miara sukcesu władzy, że jak coś się zaplanuje, to i realizuje. Pan Przewodniczący natomiast 
proponuje coś takiego, że jak zaplanujemy dziesięć rzeczy, a zrealizujemy jedną, to się nic nie 
stało. Posłużę się tu prostym przykładem. Wyobraźmy sobie, że ja obiecuję mojej żonie, że zmyję 
wszystkie naczynia, a zmywam jedynie dwie szklanki i powiedziałbym, że udało mi się zmyć 
jedynie te dwie szklanki, bo były zabrudzone i musiałem je dobrze szorować, to żona wyśmiałaby 
mnie. Pan Przewodniczący proponuje, żeby tak zrozumieć nasze obietnice. Że, jak w Rzeszowie 
przyjmujemy trzydzieści atrakcyjnych inwestycji, a na sam koniec dwadzieścia z nich nie jest 
zrealizowanych, to się nic nie stało. My nie tak rozumiemy odpowiedzialność polityków.  
Na całym świecie polityków rozlicza się z obietnic. Na całym świecie obietnice wyborcze potem 
wracają i się mówi, czy się te obietnice spełniło. Natomiast Pan Przewodniczący proponuje, 
żebyśmy zapomnieli o tym. Nieważne, co się obiecało. My nie tak rozumiemy politykę. Rzeszów 
jest naprawdę na dobrej drodze rozwoju, wiele rzeczy jest dobrze zrobionych i wiele rzeczy 
należy pochwalić. Ale jeśli debatujemy nad realizacją budżetu, no to chyba każdy logiczny 
człowiek przyzna, że należy rozliczyć z tego, co zostało obiecane i wpisane do budżetu, a nie 
zostało zrealizowane. Nie dziwmy się zatem, że kolega Przewodniczący Marcin Fijołek 
wymienił te inwestycje, które nie były zrealizowane.”  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem: „Przesadził 
Pan, gdy mówił o trzydziestu wpisanych do budżetu inwestycjach, a niezrealizowanych. To po 
pierwsze. Po drugie, gdyby Pan się orientował w trybie przeprowadzania inwestycji unijnych, 
to by Pan wiedział, że aby wystartować do konkursu, trzeba wpisać do budżetu pieniądze na 
realizację tego przedsięwzięcia. Z chwilą, gdy się tego konkursu nie wygrywa, wykreśla się to. 
Jest to naturalna kolej rzeczy od bardzo wielu lat. Tak to działa. Jest obecny na sali Pan Paweł 
Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy, który jak Państwo zechcą, wyjaśni 
na czym to dokładnie polega. Dlatego nie jest to składanie pustych obietnic, tylko to jest 
mówienie o tym, że wystartujemy w przedsięwzięciu, a to czy dostaniemy na to pieniądze, nie 
do końca od nas zależy. To szczególnie odnosi się do tej inwestycji - obwodnicy południowej.  
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W programie, w ramach którego tego rodzaju przedsięwzięcia były realizowane, a więc z Polski 
Wschodniej, było do dyspozycji ponad 700 mln zł na wszystkie 5 województw. Szansa na to, 
abstrahując od stopnia przygotowania, że nasze miasto dostanie te pieniądze, była niestety 
nieduża, bo chcieliśmy wziąć prawie 1/3 środków z tej puli.” 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Kto nie marzy, temu 
się marzenia nie spełniają. Gdy Państwo uchwalali budżet na 2017 rok, podkreślałam wyraźnie, 
że 380 mln zł na inwestycje jest na wyrost i że będziemy tę kwotę redukować w zależności od 
tego, czy uzyskamy dofinansowanie, czy też nie. Rzeczywiście, w kolejnych miesiącach 2017 
roku, wyjaśniały się kwestie dofinansowania wielu projektów. Wówczas odpowiednio 
przesuwaliśmy te inwestycje, bądź wykreślaliśmy całkowicie z budżetu, jeżeli wiedzieliśmy, że 
tego dofinansowania nie dostaniemy. Nasze marzenia zostały przez rzeczywistość zredukowane 
z kwoty planowanej 260 mln zł do kwoty wykonanej 230 mln zł. Zmniejszenie tylko w zakresie 
projektów było na poziomie 100 mln zł. Zadania na kwotę 230 mln zł, które wykonaliśmy, to 
jest prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku, czyli w 2016, kiedy to mieliśmy 
inwestycje na poziomie 115 mln zł. Wszystkie miasta Unii Metropolii Polskich starały się  
o dofinansowania. Nakłady na inwestycje, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są najbardziej 
obiektywnym wskaźnikiem. W 2016 r. przypadało 610 zł na 1 mieszkańca, a w 2017 r. ten 
wskaźnik się prawie podwoił sięgając kwoty 1210 zł. W tej kwestii wyprzedza nas tylko 
Białystok. Natomiast wiele innych miast, które także marzyły o wysokich inwestycjach,  
o wielkim dofinansowaniu, niestety nie osiągnęło takiej dynamiki w swoich inwestycjach. 
Uważam, że na tę okoliczność powinniśmy się bardzo cieszyć, że nasze marzenia spełniły się  
w aż takim stopniu i bardzo dobrze wypadliśmy na tle innych miast.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zabierając ponownie głos  

w dyskusji, powiedział: „Chciałbym uciąć dyskusję odnośnie pozwolenia na budowę 

obwodnicy południowej. Żebyśmy wiedzieli, jak sytuacja wygląda. Odczytamy uchwałę 

Zarządu Województwa Podkarpackiego, jak również uchwałę Zarządu Powiatu 

Rzeszowskiego. Proszę zatem nie dyskutować więcej na ten temat. Decyzje były zawarte. Cieszę 

się zatem, że media są obecne na sesji, bo chcieliśmy te informacje przekazać.” Następnie 

poprosił Pana Marka Ustrobińskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa  

o odczytanie powyższych uchwał. 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział:  

„W trakcie zdobywania dokumentów w celu uzyskania ZRID na budowę obwodnicy 

południowej od al. Sikorskiego do ul. Podkarpackiej, byliśmy zobowiązani odnośnie jej 

przebiegu, uzyskać stosowne opinie.” Następnie przedstawił treść Uchwały  

Nr 279/5554/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

28 lutego 2017 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu). Dodał, 

że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował 

wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi 

wojewódzkiej wraz z mostem na odcinku od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878  

ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. Obwodnica Południowa”. Poinformował, że w tej 

samej sprawie Zarząd Powiatu Rzeszowskiego w dniu 23 lutego 2017 r. podjął 

stosowną uchwałę, na mocy której wydał pozytywną opinię na rzecz Prezydenta 
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Miasta Rzeszowa dotyczącą realizacji inwestycji drogowej pod tą samą nazwą. 

Zaznaczył również, że stosowną decyzję podjął także Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie, który stwierdził, że nie wnosi uwag do 

przedstawionych rozwiązań. Powiedział: „Tak potem krytykowany przebieg obwodnicy 

południowej był znany wszystkim i pozytywnie zaopiniowany i była podstawa do tego, aby 

uzyskać ZRID”. 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, powiedział: „Zacznę może od tego, co powiedział bardzo zresztą mądrze, Radny 

Pan Robert Kultys. Stwierdził on, że Rzeszów jest piękny, że bardzo dobrze się rozwija  

i mieszkańcy z tego rozwoju są zadowoleni. Jest to fakt i zgadzam się tu z wypowiedzią Radnego 

Kultysa. Niemniej jednak nieco inaczej wyraził się na ten temat jego kolega klubowy i szef 

Klubu Radnych PiS, mówiąc coś o oderwaniu od rzeczywistości. Niestety, Panu 

Przewodniczącemu zabrakło trochę czasu na to, żeby o tej rzeczywistości trochę doczytać, żeby 

tę tabelkę budżetową i tę w sprawozdaniu, odwrócić na drugą stronę, a zapoznać się nie tylko  

z tymi pierwszymi stronami. Wtedy nie rozśmieszałby nas tymi uwagami, np. odnośnie  

ul. Senatorskiej. Rozumiem jednak, że czasu mogło trochę zabraknąć, zwłaszcza że się ciągle 

biega po krzakach na konferencjach prasowych. Lepiej zgłębić bardziej budżet niż biegać po 

krzakach i opowiadać różne ciekawe, lub mniej ciekawe rzeczy, bo wtedy jest mniejsze 

prawdopodobieństwo narażenia się na kompromitację. Jeśli już mówimy uczciwie  

o rzeczywistości, to Pan Przewodniczący powinien zacząć od tej uczciwej i rzetelnej analizy. 

Powinien zacząć od tego, że od 16 lat w naszym mieście rosną dochody, a budżet zwiększył się 

o 1 miliard zł. Dlaczego te dochody rosną? Bo polityka prorozwojowa tego miasta sprzyja 

inwestorom. Umożliwia ona ludziom prowadzenie swojej działalności, bogacenie się, rozwijanie 

swoich zdolności, ściąganie wielu mieszkańców spoza Rzeszowa, którzy tu na tych nowych 

osiedlach osiedlają się. Zresztą, w takiej masie, że powoduje to wielki skok rozwojowy  

i inwestycyjny, a także wzrost cen mieszkań, ale to popyt o tym decyduje. To właśnie ta 

rzeczywistość, to właśnie rosnące z roku na rok podatki PIT i udział Miasta w tych podatkach. 

To właśnie o tym Pan Przewodniczący nie zdążył doczytać na tej drugiej stronie. Na drugiej 

stronie było, że PIT w porównaniu do zeszłego roku, znów wzrósł w naszym mieście  

o kilkadziesiąt milionów zł, że udział w podatku CIT również wzrósł w naszym mieście  

w porównaniu z zeszłym rokiem i latami poprzednimi. Opłaty lokalne rosną i to również jest 

wskaźnik rozwoju gospodarczego. To o tym powinniśmy mówić. To są wyznaczniki rozwoju 

gospodarczego naszego miasta. To, że dzisiaj mamy budżet na poziomie 1,3 mld zł. Zatem to 

przytoczone przez Pana Przewodniczącego wykonanie na poziomie 230 mln zł na inwestycje 

nie objęło tego, co zostało wykonane, a wśród tych zrealizowanych inwestycji były również 

ważne pozycje. Jeśli pytamy, dlaczego pewne wydatki przesuwają się w harmonogramie 

realizacji wykonania to dlatego, że zdecydowana większość wydatków inwestycyjnych  

w naszym mieście, to wydatki dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych. A to pojęcie bardzo 

trudno radni z PiS - u sobie przyswajają. Otóż, my wszystko co robimy w mieście, robimy  

z dofinansowaniem zewnętrznym, a to po to, by nie płacili za to w 100% mieszkańcy ze swoich 

podatków. Tylko, jeśli my płacimy 100 zł podatku, to Pan Prezydent dokłada do tego 400 zł  

i realizuje kolejne inwestycje, a nie wszystko z naszych podatków, jak tu dzisiaj niektórzy radni 

by chcieli. Chcieliby rozdać jeszcze bilety, zbudować kolejnych 20 parków itd. Mówią, że to 

wszystko z naszych podatków, z naszych pieniędzy, czyli zwiększamy zadłużenie. My nie 
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chcemy tego realizować w sposób zadłużeniowy. Dlatego kolego Robercie, jeśli już od dawna 

mówimy o parkach wodnych, mówimy o nich dlatego, żeby zarysowywać ich lokalizację  

i wykonanie, i czekać na ich dofinansowanie. Niestety, w tych minionych latach, ani razu nie 

wystąpiliście z apelem, z działaniami dotyczącymi możliwości pozyskania dofinansowania  

w tej sprawie. Nikt z was, ani poseł, z którym biegacie po krzakach nie złożył interpelacji, żeby 

było możliwe dofinansowanie tych krzaków w Rzeszowie, zrobienia z nich parku. Nigdy tego 

nie złożyliście i w zestawie interpelacji żadnego z rzeszowskich posłów tego nie znajdziemy.  

To byłby prawdziwy wymiar tego, że wam zależy, że zabiegacie o dofinansowanie tego. Wy 

jednak przyjdziecie na sesje i powiecie: budujmy wszystko z naszych podatków. Po co 

dofinansowanie zewnętrzne? To właśnie dlatego kolego Marcinie, niektóre inwestycje  

w Rzeszowie, związane z harmonogramem realizacji m. in. unijnych projektów, się przesuwają. 

Ktoś, kto ma doświadczenie w realizacji tego typu projektów, doskonale wie, że rzeczywistość 

dzisiaj jest taka. Bardzo często nie udaje się przetarg, albo oferenci zgłaszają ceny nieco wyższe, 

niż budżetowo są wymagane. Dlatego czasem trzeba przesuwać czas realizacji tych projektów, 

czasem trzeba dołożyć środki. To wszystko się z tym wiąże. My również jesteśmy często zależni 

od sprawności działania instytucji, które zawiadują tymi środkami. A kto w Polsce  

i w województwie zawiaduje dzisiaj unijnymi środkami? To robią działacze i politycy Prawa  

i Sprawiedliwości, wasi koledzy. Jeśli są opóźnienia i są później ogłaszane konkursy, to my 

musimy opóźnić harmonogram realizacji inwestycji. Kuriozalne i właśnie oderwane od 

rzeczywistości jest zarzucanie Prezydentowi, że musi zmienić harmonogram i dostosować go 

do wymogów, które stawia przed nim instytucja zarządzająca środkami unijnymi, a tylko  

i wyłącznie to się z tego bierze i elementarna uczciwość powinna o tym wyraźnie mówić. Jeśli 

mówimy chociażby o inwestycji połączenia al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, również nie 

zauważyłem nigdzie żadnej interpelacji, żadnego starania, żeby zmienić w przeglądzie 

śródokresowym zapisy RPO, żeby taka droga, jaką jest ul. Ciepłownicza – strategiczna dla 

miasta, dzisiaj niemożliwa do dofinansowania ze środków unijnych, była możliwa do 

dofinansowania. O tym już koledzy nie wspominają taktycznie. Jeśli mamy budować to 

połączenie, o czym wspomina Radny Marcin Fijołek, to jak? Zadłużać miasto? Czy może jedno 

z Państwa wystąpi do swoich kolegów partyjnych i spowoduje, że będzie możliwość 

dofinansowania takiej ważnej i strategicznej drogi w mieście. Pewno nikt tego nie zrobi, bo 

doskonale wiemy, dlaczego nie mamy tych środków na obwodnicę południową. Przecież tak 

naprawdę nie mamy ich tylko z jednego względu, a mianowicie tego, że obecnie rządzącemu 

obozowi nie w smak byłoby to, że Prezydent mógłby otworzyć nowy most przed wyborami.  

To bardzo prosty czynnik, a wszystko inne, to jest dorabianie ideologii do tego. Mam 

przyjemność i zaszczyt stawać tu już od 16 lat mówiąc o tym, że co roku budżet miasta rośnie, 

co roku zwiększamy nakłady na inwestycje, co roku pomyślność i wskaźnik rozwoju 

gospodarczego rośnie. Zatem w tym roku również mam tą ogromną przyjemność zagłosować 

za absolutorium dla Pana Prezydenta za to, że udało nam się przygotować znakomity rok 2017 

w obszarze inwestycji. Przed nami, co jest bardzo ważne, lata jeszcze lepsze, ponieważ mamy 

szczyt aplikowania o środki unijne. To będą lata, na które trzeba zabezpieczyć finanse. Mamy 

90 mln zł nadwyżki budżetowej, o 8 mln zł wyższej niż w zeszłym roku. Dlaczego ta nadwyżka 

jest taka ważna? Bo te najbliższe lata, to będą lata, kiedy będziemy musieli znaleźć duże 

pieniądze na wkład własny do unijnych środków. Skąd je weźmiemy? Musimy mieć nadwyżkę 

finansową, żeby Europejski Bank Inwestycyjny zechciał nas dalej wspierać, żeby można było 
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drukować obligacje na korzystnych warunkach, żebyśmy mogli zabezpieczyć nasz wkład 

własny na inwestycje z dofinansowaniem. Nie jest to najlepszy czas na to, żeby rozdawać 

pieniądze, jak tu koledzy proponują, ale to jest bardzo ważny czas dla nas, żeby je kumulować. 

Rok 2017 był drugim z rzędu rokiem już nie tak wielkiego, ale jednak kumulowania kapitału, 

możliwości pozyskania środków na wkład własny w przyszłym roku. To jest rozsądne 

gospodarowanie, które gwarantuje rozwój miasta w kolejnych kadencjach. Niezależnie od tego, 

kto tak naprawdę te wybory wygra, ma zabezpieczoną mądrą politykę rozwojową. Dlatego nasz 

klub, co jest oczywiste, będzie głosował za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta. 

Czując się współautorem tego sukcesu ostatnich 16 lat, do czego wy Państwo z opozycji nigdy 

nie chcecie przyłożyć ręki, choć was do tego cały czas zachęcamy, teraz również was zachęcam. 

Macie okazję przyłożyć rękę do rekordowych lat w tym mieście. Macie tę możliwość, tak samo 

jak inni mieszkańcy tego miasta, poczuć się przez chwilę dumnymi jak świetnie rozwija się 

Rzeszów i że jest liderem rozwoju w tej części Polski.” 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.   

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny ze względu na to, że zgłosił 

się do dyskusji jeszcze przed wnioskiem o zamknięcie dyskusji.  

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji. 
 
Za zamknięciem dyskusji głosowało 16 radnych, 8 było przeciwnych. 
 
W związku z powyższym, przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał. 
 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 rok została 
przyjęta 15 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 

 
Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2017 rok 
została przyjęta 16 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podziękował za udzielenie 
absolutorium. Powiedział: „To, że Rzeszów się rozwija, to nie zasługa Prezydenta. To 
zasługa tych ludzi, którzy tu mieszkają, mieszkańców, którzy są ludźmi bardzo ambitnymi, 
dynamicznymi, którzy tworzą nową jakość. I to im przede wszystkim chciałbym podziękować. 
Dodam, że w pierwszej kolejności, to nasze wspaniałe uczelnie się do tego przyczyniają. 
Kształcą one na bardzo wysokim poziomie, a ich absolwenci zakładają swoje zakłady pracy, 
pracują w tych zakładach pracy, uczą w szkołach. Publicznie i zdecydowanie ogłaszam, że to, 
że Rzeszów się rozwija, to jest zasługa mieszkańców naszego miasta.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek formalny o zmianę kolejności  
w rozpatrywaniu punktów porządku obrad, a mianowicie o rozpatrzenie pkt 19 - 
uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa 
w zakresie postępowania wobec firmy RES-DROB Sp. z o. o. po pkt 1 i 2. Uzasadniając 
powiedział, że na sali obrad obecni są mieszkańcy zainteresowani tematyką 
działalności firmy RES-DROB Sp. z o. o. 
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Nikt nie zgłosił sprzeciwu odnośnie wniosku Radnego Pana Roberta Kultysa. 
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 
 
ad 19. 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 
Rzeszowa w zakresie postępowania wobec firmy RES-DROB Sp. z o. o. (kserokopia 
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
Powiedział: „Postanowiliśmy złożyć taki projekt uchwały, ponieważ gdy we wrześniu 
ubiegłego roku podejmowaliśmy po raz pierwszy temat firmy RES-DROB, liczyliśmy na to, że 
ta dyskusja, która się wówczas wywiązała, przyniesie efekt w postaci podjęcia przez Miasto 
konkretnych działań. Działań zmierzających do tego, żeby zmniejszyć negatywne 
oddziaływanie tej firmy na życie mieszkańców, żeby zmniejszyć uciążliwość, z którą codziennie 
mieszkańcy Osiedla 1000-Lecia, muszą się zmierzyć. W międzyczasie pojawiło się jeszcze kilka 
nowych okoliczności, na które warto zwrócić uwagę. Przypomnę, że 3 lata temu Miasto wydało 
pozwolenie zintegrowane dla firmy RES-DROB, w którym m. in. wyrażono zgodę na 
zwiększenie o 100% przetwarzanej produkcji. Natomiast w listopadzie 2017 r. Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wydał decyzję, w której czytamy  
m. in., że inwestor wykonał roboty, czyli wykonanie podczyszczalni ścieków, bez wymaganego 
pozwolenia na budowę, wydanego przez organ administracji architektoniczno - budowlanej. 
Ponadto pozwolenia na budowę obejmują przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000. W pozwoleniu zintegrowanym napisano natomiast, że 
tym pozwoleniem zostaje objęty cały zakład, łącznie z instalacją do podczyszczania ścieków. 
Tym samym wykonanie tych robót, czyli podczyszczalni ścieków, stanowi istotną przebudowę 
i jest to inwestycja, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Taki 
też obowiązek został nałożony na firmę RES-DROB. Zastanawiające jest to, dlaczego po takiej 
opinii Inspektora Nadzoru Budowlanego, władze miasta wydając w 2015 r. pozwolenie 
zintegrowane nie dostrzegły, że budowa tej podczyszczalni jest na tyle istotna, że wymaga 
dołączenia decyzji środowiskowej do tego typu wniosku. W decyzji Prezydenta z 2015 r., 
czytamy, że wnioskodawca, czyli firma RES-DROB wyjaśniła, że wprowadzone w zakładzie 
zmiany nie wymagały budowy nowych obiektów kubaturowych, a zwiększona wydajność 
instalacji, została uzyskana z uwagi na sukcesywne wprowadzanie usprawnień techniczno – 
organizacyjnych. W związku z czym nie zachodził obowiązek występowania o wydanie decyzji 
środowiskowej. Analizując przedłożone wyjaśnienia uznano, że nie zachodzi obowiązek 
dołączenia kopii decyzji środowiskowej, lub kopii wniosku o jej wydanie. Ta decyzja została 
przez Powiatowego Inspektora Budowlanego zakwestionowana, ponieważ to była istotna 
ingerencja w instalacje i to wymagało przedstawienia opinii środowiskowych. W związku z tym 
przedstawiamy ten projekt uchwały. Chcemy, aby władze miasta zrobiły wszystko, aby uzyskać 
od firmy RES-DROB raport oddziaływania na środowisko. To jest jedyna droga do tego, aby 
firma uczciwie stanęła w obliczu mieszkańców i miasta i pokazała w jaki sposób następuje 
oddziaływanie na otoczenie i aby pomóc mieszkańcom, aby zmniejszyć negatywny wpływ firmy 
na mieszkańców, osiedle i całe otoczenie. Zastanawiające jest to, i takie pytanie kierujemy do 
władz miasta, dlaczego pomimo tej wiedzy, którą miasto miało od listopada 2017 r., miasto nie 
wystąpiło do RES-DROBU o przedłożenie decyzji o oddziaływaniu na środowisko? Pojawia się 
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również pytanie, czy skoro w pozwoleniu zintegrowanym napisano, że ta instalacja nie zmienia 
kubaturowo tej inwestycji, a Inspektorat to podważył, to czy w takim razie to pozwolenie nie 
powinno zostać cofnięte? To jest również pytanie, na które chcielibyśmy dzisiaj uzyskać 
odpowiedź. Proszę zatem Szanownych Państwa o przyjęcie tej uchwały, ponieważ w naszym 
przekonaniu daje ona szansę na to, żeby władze miasta wzmożyły jeszcze swoje wysiłki w celu 
uzyskania wszystkich możliwych raportów o odziaływaniu na środowisko, żeby 
zminimalizować, a najlepiej zlikwidować zupełnie, negatywne oddziaływanie tej firmy na życie 
mieszkańców, bo nie wyobrażam sobie, jak można w takich warunkach żyć. Gdy przejeżdża się  
przez ul. Konopnickiej, to wrażenia są nie do opisania, a tym bardziej nie wyobrażam sobie 
przebywać tam cały czas. Wyrazy współczucia dla mieszkańców, którzy muszą się z tym 
problemem zmagać na co dzień. Liczę na to, że Rada Miasta dzisiaj przyjmie tę uchwałę,  
a władze miasta zrobią wszystko, aby z tym problemem walczyć w sposób zdecydowany i bez 
żadnych wymówek.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Poruszamy po raz kolejny 
temat problemu zanieczyszczenia środowiska przez firmę RES-DROB, którą wspólnie z Radą 
Osiedla 1000-Lecia monitorujemy już praktycznie od 2013 r., ze skutkiem który dziś tu 
widzimy. Od 2013 r. wnioskodawcy tego projektu uchwały nie poparli między innymi też  
i mojego działania w tym kierunku, jak i działania mieszkańców, którzy wielokrotnie 
występowali do prasy i telewizji, odbywali różne spotkania w tym temacie. Cieszę się bardzo, 
że dzisiaj ten problem jest w ten sposób poruszany. Nie chciałbym szukać winnych, ale 
chciałbym się skupić na tym, co należy zrobić. Dlaczego właściciel zakładów drobiarskich do tej 
pory nie podjął tych działań, tych zaleceń i oświadczeń, które składał mieszkańcom na spotkaniu 
na osiedlu 1000-Lecia? Do dnia dzisiejszego te zadania nie zostały przez niego zrobione. 
Poruszane były między innymi tematy podczyszczalni, rozładunku, mycia pojemników, cała 
logistyka transportowa, która też jest przyczyną tego stanu rzeczy. Na tej sali powiedziałem, 
że jeśli nie uczynią tego zakłady, powinniśmy się zastanowić w jakiś sposób nad 
przymuszeniem zakładów do ich alokacji. Miało to mieć miejsce już w 2013 r., kiedy to 
właściciel zakładów potwierdzał, że szuka rozwiązań, żeby zakład alokować poza ścisłe centrum 
zamieszkiwania. Szkoda, że tak wiele działań podejmowanych w międzyczasie, a szczególnie 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, nie odniosło skutku, ponieważ te raporty, 
te wydawane w ostatnim czasie decyzje, to są decyzje drobne, w zasadzie nie wpływające  
w istotny sposób na działania zakładu i na poprawę ochrony środowiska. Oprócz 
stowarzyszenia, są również mieszkańcy osiedla, którzy na co dzień mają tę „przyjemność” 
odczuwania tego zapachu. Cieszy mnie bardzo, że Prezydent skierował wniosek do Prezesa 
Rady Ministrów, jak również do Ministerstwa Ochrony Środowiska, aby zapowiadana ustawa 
antyodorowa, w końcu ukazała się i aby pomogła w tej walce i skutecznie doprowadziła ją do 
końca. Wierzę, że Prezydent doprowadzi do końca sprawę dotyczącą cofnięcia pozwolenia 
zintegrowanego. Prawdopodobnie nie zakończy to procesów i problemów z zakładem. Moim 
zdaniem właściciele zakładów muszą zastanowić się nad zmianą miejsca lokalizacji. 
Przedmiotowy projekt uchwały poszerzyłbym o wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska o zwiększenie kontroli tego, co się dzieje w zakładzie. Kontrole powinny 
dotyczyć problemów uciążliwości i skupić się na szczegółach, które omawiane już były na 
odbytych spotkaniach mieszkańców m. in. w Wydziale Ochrony Środowiska.” 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
wniosek o dokonanie poprawki w projekcie uchwały powinien być dokładnie 
sprecyzowany o jakie zmiany chodzi w tekście i w którym miejscu ich dokonać. 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Odnosząc się do wniosku złożonego przez Klub Radnych PiS, chciałbym się szczególnie 
zwrócić do mieszkańców, którzy tak licznie dzisiaj przybyli na obrady. Nie chciałbym, żebyście 
Państwo wyszli stąd uzyskując tylko półprawdy. Apel do Pana Prezydenta o podjęcie 
konkretnych działań, dla mnie wygląda tak, jakby ktoś podglądał działania Pana Prezydenta,  
a następnie kierował apel, aby te działania podjął. Pragnę Państwu przedstawić, jak wygląda 
działanie z naszej strony. Wnioskujecie do Pana Prezydenta, aby zmusił firmę RES-DROB  
o wystąpienie z wnioskiem o decyzję środowiskową. My kierujemy się literą prawa, które nas 
na dzień dzisiejszy obowiązuje. Gdy prawo zostanie zmienione w ciągu 1 nocy, to może 
będziemy się stosować do tych przepisów, które wówczas będą. Na dzień dzisiejszy decyzja 
środowiskowa jest wydawana do nowych instalacji. Jeśli zakład robi jakieś wewnętrzne 
ulepszenia, nie ma obowiązku wystąpienia z wnioskiem o decyzję środowiskową. Prezydent nie 
ma prawa nałożyć na zakład obowiązku wystąpienia o tę decyzję. W 2014 r. zakład złożył 
wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego, ponieważ ta zmiana dotyczyła zwiększenia ilości 
uboju. Wtedy też od razu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystąpił do zakładu  
o przedłożenie decyzji środowiskowej. Zakład odpisał, że zmiana, która będzie powodowała 
zwiększenie uboju, nie jest związana z wymianą całej linii technologicznej, tylko z ulepszeniem 
i w związku z tym, nie było podstaw do żądania decyzji środowiskowej. Radny Pan Marcin 
Fijołek twierdzi, że Powiatowy Nadzór Budowlany coś stwierdził. Nasze decyzje środowiskowe 
dwukrotnie były kontrolowane w 2012 r. i w 2015 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK jest 
samodzielną instytucją, nie podległą Wojewodzie i Marszałkowi, ale oni nie stwierdzili żadnych 
uchybień w działalności urzędu. Skoro NIK kontroluje nasze działania i nie stwierdza żadnych 
uchybień, to co Państwo chcecie jeszcze żądać? Na dzień dzisiejszy podjęliśmy następujące 
działania. Trzykrotnie Prezydent spotykał się z mieszkańcami. Zapraszał na nie mieszkańców, 
przedstawicieli stowarzyszenia, przedstawicieli Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
przedstawicieli Sanepidu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wiecie Państwo 
kto nie przyszedł? Tylko WIOŚ nie przyszedł i nie był zainteresowany rozwiązaniem tego 
tematu. Kontrole przeprowadzone przez WIOŚ od 2010 r. przedstawiają się następująco.  
W 2010 r. – brak kontroli. W 2011 r. – 1 kontrola, podczas której nie stwierdzono zagrożeń.  
W 2012 r. – brak kontroli. W 2013 r. – 2 kontrole, w tym podczas pierwszej nie stwierdzono 
naruszeń, a podczas drugiej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu  
w porze nocnej, lecz postępowanie umorzono, bo zakład wyciszył źródło hałasu. W 2014 r.  
– 1 kontrola, stwierdzono drobne nieprawidłowości. W 2015 r. – brak kontroli. W 2016 r.  
– 2 kontrole, podczas pierwszej stwierdzono drobne nieprawidłowości mające wpływ na 
uciążliwość odorową, podczas drugiej stwierdzono drobne nieprawidłowości nie mające 
wpływu na uciążliwość odorową. W 2017 r. – 2 kontrole, podczas pierwszej stwierdzono kilka 
drobnych nieprawidłowości oraz wywożenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego  
z częstotliwością mniejszą niż codziennie, a podczas drugiej kontroli nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości i naruszeń. Dopiero w 2018 r. stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu w ciągu dnia, oraz niewykonanie pomiarów emisji do powietrza  
i podczyszczalni ścieków. WIOŚ prowadzi postępowanie w kierunku wymierzenia kary 
administracyjnej. Działania Urzędu Miasta polegają na tym, że powołaliśmy biegłego 
specjalistę z zakresu podczyszczalni ścieków i ten specjalista stwierdził, że wydajność tej 
podczyszczalni jest za mała do uboju. W związku z tym, nasza decyzja jest taka,  
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i prawdopodobnie do końca czerwca będzie wydana, że ograniczymy działalność zakładu do 
ilości, jaką może przyjąć podczyszczalnia. To jest to, co może zrobić Urząd Miasta i to robimy. 
Natomiast nie mamy wpływu na działalność WIOŚ. W związku z tym, że nie ma ustawy 
antyodorowej, Pan Prezydent wystąpił z pismem do Prezesa Rady Ministrów i do Ministerstwa 
Środowiska, żeby te działania przyspieszyć, żeby WIOŚ nie odbijał piłki, że nie może stwierdzić, 
czy było naruszenie, czy nie.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z tym, że 

jest spora lista radnych zgłoszonych do dyskusji, poprosił mówców  
o niekoncentrowanie się na wyszukiwaniu błędów w postępowaniu z firmą RES-
DROB, tylko o zastanowienie się nad tym, jak problem rozwiązać, gdyż wszyscy 
zapewne mają świadomość, że jest to problem trudny. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Zacznę od pewnej dygresji, że Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta 
Miasta Rzeszowa w krótkim czasie znów mnie zaskoczył. Dzisiaj zaskoczył mnie tym 
stosunkiem do Państwa obecnych na sali i tą informacją o wystosowanym piśmie do Premiera. 
Natomiast niedawno mówił do radnych, żeby zwrócili się do lekarza, ale nie powiedział jakiej 
specjalizacji. Myślę, że to nie jest dobry kierunek. Nie jest tajemnicą, że podczas badań, które 
były prowadzone, zidentyfikowano różne substancje organiczne z grupy węglowodorów 
aromatycznych, takich jak: toluen, ksylen, styren, trimetyl, lobenzen i aldehydy – benzaldehyd 
i heksanal. Te substancje są substancjami odorotwórczymi, związanymi z obróbką mięsa. 
Wyniki tych wykazanych pomiarów zostały przekazane do Prezydenta celem wykorzystania 
tych informacji w zakresie Jego kompetencji, w tym rozważenia możliwości nałożenia na spółkę 
dodatkowych obowiązków mających na celu ograniczenie uciążliwości odorowych, 
powodowanych działalnością zakładu. Jakie są te możliwości? Bo w tej kwestii się różnimy. 
Można odnieść wrażenie, że Miasto niewiele może, ale tu jest taka sytuacja, że Miasto dużo 
może. Miasto może ograniczyć zakres pozwolenia zintegrowanego, w związku z czym mam 
pytanie, czy były podejmowane takie kroki i jakie? Miasto poza tym może nałożyć na zakład 
dodatkowe obowiązki, które mogłyby doprowadzić do zhermetyzowania procesu odbioru. Czy 
były rozważania w kierunku podjęcia przez Miasto takich działań? Bo to jest taki element, który 
dość mocno przeszkadza, jeśli mówimy o zapachach. Poza tym, jeżeli wiemy, że przebudowano 
instalacje do uboju drobiu i przy tej przebudowie niezbędne było uzyskanie przez inwestorów 
stanowiska organu ochrony środowiska stwierdzającego, czy ta przebudowa instalacji do 
podczyszczalni ścieków wymagała oceny oddziaływania na środowisko, to firma ma obowiązek 
przedstawić stosowne ekspertyzy techniczne. Natomiast ekspertyza techniczna powinna być 
wypracowana w oparciu o uzyskanie stanowiska organu ochrony środowiska, czyli Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa odnośnie do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Czy w związku z tym 
wydział podejmował takie działania i kroki i co z tego ewentualnie wynika? Nie chciałbym, żeby 
powstało takie wrażenie, że Miasto nic, czy też niewiele może, bo te możliwości są konkretne  
i były przy tych wcześniejszych krokach, o czym mówił Przewodniczący Klubu Radnych PiS. 
Ale także i dzisiaj są te różne możliwości. Nie oglądając się już na ustawę antyodorową, to na 
dzisiaj też są możliwości, żeby pomóc mieszkańcom, żeby tych uciążliwości było jak najmniej.” 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Nie bardzo rozumiem dygresję Pana Waldemara 
Szumnego odnośnie lekarzy. Natomiast powtórzę jeszcze raz, bo być może moja wcześniejsza 
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wypowiedź była mało zrozumiała. A mianowicie, na czym polegają nasze działania? Czy 
podjęliśmy działania w celu zmniejszenia uciążliwości? Tak, powtórzę jeszcze raz – 
ograniczamy działalność, zmieniamy pozwolenie zintegrowane, ograniczamy ubój do 231 ton 
na dobę, czyli tyle ile jest wydajność podczyszczalni. Po drugie, jeżeli mówimy o kontroli, to 
dla mnie organem, który najpełniej kontroluje wszelkie działania, to jest Najwyższa Izba 
Kontroli. Skoro NIK dwukrotnie kontrolowała zmianę pozwolenia zintegrowanego i decyzji 
środowiskowej i nie stwierdziła żadnych uchybień, wnioskodawca, czyli zakład starający się  
o zmianę i spełniając warunki, to Miasto nie może odmówić. Skoro nie może odmówić, to 
musiało taką decyzję wydać. Pytał Pan też, czy podejmujemy jakieś działania odnośnie 
hermetyzacji, czy były jakieś spotkania? Tak, trzykrotnie Pan Prezydent spotykał się  
z mieszkańcami i na skutek tych spotkań, m.in. została zhermetyzowana podczyszczalnia, 
zostały założone nowe filtry, a zakład pracy zobowiązał się, że to miejsce w którym następuje 
rozładunek zwierząt do uboju, będzie pod specjalnymi namiotami, a także zakład się zobowiązał, 
że do końca 2020 r. przeniesie swoją działalność z Rzeszowa. Takie zobowiązanie padło 
dwukrotnie z ust prezesa firmy RES-DROB i mamy nadzieję, że te zobowiązania w stosunku 
do Prezydenta zostaną spełnione. Natomiast to, co możemy my zrobić, to jak najbardziej tak. 
Mówił Pan, że zostały stwierdzone różne związki chemiczne w powietrzu. To prawda. Nie ma 
ustawy antyodorowej. I WIOŚ nawet jak coś stwierdzi, a podałem przykład, że WIOŚ przy  
12 kontrolach nie stwierdził nic, a jeśli stwierdził, to minimalne uchybienia, ale nie wydał przy 
tym żadnych zaleceń. W tym przypadku Urząd Miasta ma ręce związane. Natomiast 
zmieniamy pozwolenie i to co możemy zrobić, to działamy w tym kierunku, żeby ten ubój 
ograniczyć.” 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Kilka razy 
zabierałam głos podczas sesji na temat uciążliwej sytuacji z jaką muszą się zmagać mieszkańcy. 
Pan Prezydent mówił o przeprowadzonych kontrolach, ale chciałabym powiedzieć, że 2 dni 
temu, przejeżdżając przez tę część miasta, nie mogłam po prostu oddychać. Jest to coś 
niesamowicie strasznego. Bardzo współczuję mieszkańcom i nie wyobrażam sobie, żeby  
w dalszym ciągu przeciągać taką sytuację. Na pewno nam wszystkim zależy na jednym,  
a mianowicie żeby uzdrowić sytuację i te działania typu kontrola, decyzje, pozwolenia, będą 
tylko tymczasowymi rozwiązaniami. Uważam, że ten kierunek, a mianowicie przeniesienie 
zakładu poza strefę zamieszkania jest bardzo dobrym pomysłem, ale należałoby przyspieszyć 
działania. Niezwłocznie podjąć te wszystkie działania.” 
 
Radna Pani Danuta Solarz – powiedziała: „Wydaje mi się, że ważnym dla nas radnych, 
jak i dla władz miasta jest to, żeby szukać tych rozwiązań jak pomóc mieszkańcom, gdyż oni są 
tą słabszą stroną. Ten trujący zakład jest na terenie Rzeszowa, a nie gdzie indziej. On powstał 
w latach 50-tych. Mieszkańcy przyszli tam później, ale zakład się rozrastał, więc nie wiedzieli 
na co się piszą. Mieszkają tam teraz starsi ludzie, którzy na pewno nie mają już takiego zdrowia 
i ten trujący zakład przyczynia się do pogorszenia ich zdrowia. Jest tu też aspekt ekonomiczny, 
gdyż mieszkania, które są często dorobkiem ich życia, tracą na wartości. Nikt nie zechce tam 
kupić mieszkania. Trzeci problem, to problem społeczny, gdyż mieszkańcy się antagonizują, 
tracą czas, nerwy. Trzeba im pomóc i szukać współpracy z różnymi instytucjami i to jest nasz 
wszystkich obowiązek.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Kiedy byliśmy  
u urzędników z WIOŚ, to była kpina. Człowiek, który przyjeżdża do pracy do Rzeszowa  
z Łańcuta, robił kpinę, wyśmiewał nas. Powiedział, że wszystko jest w porządku. Dlatego tu 
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muszą być mocne cięcia. Kierownictwo, pod które podlegają ci pracownicy, powinno być 
wyrzucone z pracy. Bardzo słusznie mówi Pani Radna Danuta Solarz, tylko musi być 
konkretne działanie. Musi być działanie właśnie pod kątem ludzi, tak jak Pani Radna 
powiedziała. Natomiast urzędnik się uśmiechał i mówił, że wszystko jest w porządku, nie ma 
nic do poprawy. Urzędnik, który jest na pewno przeszkolony w tym zakresie. Ludzie zgłaszają 
ten problem, widzimy ten problem, a urzędnik swoje. Niemniej jednak dalej będziemy działać, 
żeby sytuację poprawić.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Temat nie jest 
łatwy. Ta firma istnieje w Rzeszowie 65 lat. Natomiast ten problem dla mieszkańców nasilił się 
po jej mocnej rozbudowie. Ja bym tak mocno nie krytykował urzędników Wojewody, bo jest 
pytanie, dlaczego ten zakład w tym miejscu rozbudował tak mocno swoją produkcję i ta 
produkcja stała się tak bardzo uciążliwa dla mieszkańców? To co mówił Pan Waldemar Szumny 
i moi koledzy z klubu - warto szukać wspólnych rozwiązań i nie przerzucać się 
odpowiedzialnością, bo mamy tu wspólnego wroga, jakim jest smród. Żebyśmy nie wiem co 
robili, dopóki będzie produkcja w tym zakładzie, to fetor będzie. Taki jest charakter tej produkcji 
i przechowywanie. Zdarzają się takie sytuacje i nadal będą zdarzać, że specjalistyczny transport 
nie przyjeżdża i te odpady leżą 1 dzień i wtedy życie w tamtym miejscu staje się niemożliwe. Ja 
myślę, że powinniśmy się tutaj skupić na odpowiedzialności naszej, jako samorządu Rzeszowa 
i do tej pory nie mówiliśmy o tym, że należałoby zacząć mediować. Na pewno rozmowy były, 
bo Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa o tym mówił, że właściciel 
się zobowiązał do pewnych rzeczy. Ja wiem, że takie rozmowy są bardzo trudne i nie zazdroszczę 
tych rozmów z właścicielem, ale myślę, że należy przeznaczyć środki i powołać specjalną 
komórkę prawną, negocjacyjną i sprawdzić wszystkie prawne możliwości, żeby skłonić do tego, 
żeby ten zakład został z tego terenu jak najszybciej usunięty. Tutaj padały takie konkrety, które 
można wykorzystywać, ale oczywiście muszą być one sprawdzone przez dział prawny. 
Mieszkańcy mówią, że w 2015 r. przy pozwoleniu stwierdza się, że instalacja do uboju nie jest 
rozbudowywana, a mieszkańcy mówią, że mają na to dowody, że inspektor już w 2013 r. 
informuje, że taka rozbudowa miała miejsce. To są kruczki prawne, których my, nie znając 
szczegółów, nie jesteśmy w stanie teraz rozsądzić. Ale jeśli tak na przykład jest, to jest samowola 
budowlana, a jeśli jest samowola budowlana, to są jakieś naciski negocjacyjne, które idą  
w kierunku tego właściciela. Stąd apel z mojej strony, żeby nie zasłaniać się brakiem ustawy 
antyodorowej, bo jej nie ma, taka jest rzeczywistość. Inspektor jak przyjedzie i zrobi pomiary, 
to sam odór nie jest podstawowym argumentem, żeby ten zakład usunąć. Myślę, że trzeba 
szukać innych konkretów, które mieszkańcy udostępniają, bo oni chętnie się dzielą swoimi 
informacjami, które trzeba sprawdzić i może wykorzystać.” 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Muszę po raz kolejny zabrać głos, ponieważ nie 
chcę, żeby Klub Radnych PiS wprowadzał ludzi w błąd. Opowiada Pan kłamstwa. Jeżeli NIK 
dwukrotnie kontroluje instalację i nie stwierdza rozbudowy, to proszę nie mówić mieszkańcom, 
że została instalacja rozbudowana. To, że została zmodernizowana i unowocześniona, to nie 
znaczy, że zostało coś dobudowane. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to mówimy o ustawie 
antyodorowej. To jest najważniejsza ustawa, która może nam pomóc. Wszyscy mamy poruszać 
się w literze prawa, niezależnie kto jest z jakiej opcji. Skoro prawo mówi, że możemy tak, a nie 
inaczej postępować, to nie mamy prawa zakładu zamknąć. Zakład funkcjonuje już 65 lat. Jedna 
z mieszkanek, która była na spotkaniu, powiedziała takie słowa: „Panie Prezydencie mieszkam 
ponad 50 lat w tym miejscu jako dorosły mieszkaniec. Były czasy, kiedy zakład funkcjonował  
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i nie było żadnych uciążliwości odorowych i normalnie funkcjonowaliśmy.” Nasze starania idą 
w tym kierunku, żeby do 2020 r. zakład się przeniósł, taka jak deklaruje prezes RES-DROBU 
oraz żeby te uciążliwości zminimalizować. Natomiast nie można mówić, że Miasto może coś 
zrobić a nie robi nic, bo to nieprawda. To, co Prezydent może zrobić, to ograniczać działalność 
zakładu. Występuje do wszystkich możliwych instytucji po to, by zajęły stanowisko. Przykro 
mi natomiast, że WIOŚ nawet nie pofatyguje się na spotkanie z Prezydentem, z mieszkańcami  
i z przedstawicielami stowarzyszenia. Jeśli mówimy o działaniu WIOŚ, to pokazaliśmy 
kilkanaście kontroli, w których nie stwierdzono nic. Na ostatnim spotkaniu z Prezydentem, 
właściciel na prośbę Prezydenta zobowiązał się, że podejmie działania aby zmodernizować plac, 
na którym dochodzi do rozładunku dostaw. Staramy się aby jak najbardziej zminimalizować 
dla Państwa te uciążliwości. Zdajemy sobie z nich doskonale sprawę i wszyscy staramy się, 
żeby te uciążliwości zmniejszyć.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – ad vocem: „Myślę, że moja wypowiedź została źle 
zinterpretowana. Ja nie używałem kłamstw. Ja tylko pokazywałem, że takie informacje 
przekazują mi, jako radnemu, mieszkańcy i te informacje muszą być sprawdzone. Tych 
informacji jest dużo więcej. My nie mamy wiedzy ani prawnej, ani faktycznej tak jak Urząd 
Miasta, natomiast jeśli szukamy rozwiązań, warto wziąć te wszystkie informacje i je jeszcze 
raz sprawdzić.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Myślę, że generalna konkluzja jest taka, jak wszystkich na tej sali. Myślę, że zgadzamy się 
wszyscy co do jednego. Chcemy, żeby ten zakład albo przestał tam funkcjonować, albo 
wprowadził takie technologie, dzięki którym da się współżyć z mieszkańcami. Teraz pytanie: 
„Czy i jak jest to możliwe”? Wydaje nam się z tych wyjaśnień, które otrzymaliśmy, że skoro 
kontrolował to NIK, to jest Najwyższa Izba Kontroli w naszym państwie, która ma takie 
narzędzia, że może skontrolować wszystko. Jeśli oni nie wykryli niczego w przeszłości 
postępowania w tym zakresie, jeśli to postępowanie było prawidłowe, to powinniśmy szukać 
rozwiązania w przyszłości. Bo to rozwiązanie zdaje się jest tylko w tym obszarze. Zatem, do tej 
uchwały, którą Państwo Radni przygotowali trochę na kolanie, należałoby dodać kilka, jak nie 
więcej elementów. Po pierwsze musi się tam znaleźć odnośnik do tego, co robi, lub czego nie 
robi WIOŚ. Przypomnijmy, że jest to najpoważniejsza instytucja kontrolująca stan ochrony 
środowiska w naszym mieście. Jeśli ta instytucja ustami swojego pracownika się uśmiecha  
i mówi, że jest wszystko dobrze, a protokoły pokontrolne nie wskazują, że jest tam cokolwiek do 
poprawy i nie ma żadnych zaleceń, a takie zalecenia mogłyby być i sprawiać też pewną 
uciążliwość przedsiębiorcy, to myślę, że ten element naszego zdecydowanego środowiska wobec 
działań WIOŚ, powinien się w tej uchwale znaleźć. Po drugie, jeśli mowa o tym, co mówił Pan 
Radny Grzegorz Koryl, jakichś podejrzeń ewentualnie o samowolę budowlaną, to znów mamy 
w państwie poważną instytucję, jaką jest Powiatowy Nadzór Budowlany, podlegający służbom 
Wojewody, na którego koledzy z opozycji mają zdecydowanie większy wpływ, więc należy 
również ich uruchomić i stwierdzić czy i jakie przekroczenia prawa budowlanego w tym 
względzie były. To bardzo poważny element budowania przekonania i nacisku na 
przedsiębiorcę, że musi w ramach prawa się poruszać. Skoro my, jako Urząd, jesteśmy zmuszeni 
tego prawa przestrzegać, prawa dziurawego i niedoskonałego i niedającego Miastu dużych 
narzędzi, to zdecydowanie musi go przestrzegać także przedsiębiorca. Zatem element nadzoru 
budowlanego jest tu zdecydowanie konieczny do wmontowania. W moim przekonaniu również, 
jeśli mowa o tym, że szukamy rozwiązania w przyszłości, to jakie mamy możliwości? 
Usłyszeliśmy, że Miasto nie ma prawa zamknąć zakładu o tak sobie, bo musi być na to podstawa 



27 
 

prawna. Zatem, co może spowodować, że przedsiębiorca albo przyspieszy swoje działania 
wyprowadzające zakład z miasta lub z tej lokalizacji, lub też otrzymamy jako Miasto narzędzia, 
które pozwolą nam na większy nacisk niż zadeklarowany przez Pana Prezydenta Gutkowskiego 
ograniczenie pozwolenia? Jedynym dodatkowym narzędziem nacisku mogą być zapisy ustawy 
antyodorowej. Zatem znów uśmiecham się do kolegów z tej strony, jako ugrupowania 
rządzącego, ale też do nacisków społecznych. Zatem lobbujmy i starajmy się, aby ta ustawa się 
jednak pojawiła w tym kraju jak najszybciej, bo myślę, że tego typu problemy dotyczą nie tylko 
Rzeszowa, ale wielu miast i obszarów zurbanizowanych, żeby jakość życia w miastach  
w XXI wieku ustawiać na odpowiednim poziomie. To narzędzie Miastu i samorządowi jest 
bardzo potrzebne. Zatem róbmy nacisk, lobbujmy, idźmy z tymi transparentami do naszych 
parlamentarzystów, żeby ta ustawa się w końcu pojawiła, żeby był nacisk społeczny na to, żeby 
ona pojawiła się jak najszybciej. Wtedy, a możemy w tym kraju bardzo szybko uchwalać 
przepisy, jak się okazuje w sprawach potrzebnych, to my nie będziemy musieli czekać do 2020 
roku, aż przedsiębiorca dotrzyma, albo nie dotrzyma, swojego zobowiązania. Wydaje mi się, że 
jest to bardzo ważny element, który powinien znaleźć się w tej uchwale. Zatem w moim 
przekonaniu powinniśmy ją jeszcze dopracować w komisjach i sprzęgnąć pewne działania ze 
sobą, połączyć pewne rozwiązania, wystosować jasne i wyraźne apele do wszystkich podmiotów, 
które są w tym obszarze zainteresowane, które mogą coś zrobić i te działania zintegrować  
i skoordynować. To jest istotne. Ograniczenie pozwolenia ze strony Miasta, to jest to, co dziś 
ewentualnie możemy zrobić, jeśli takie prawne uwarunkowania przejdą i będzie to możliwe, 
skierowanie ostrego stanowiska do instytucji nadzorczych i kontrolnych, które są w tej mierze 
istotne i wreszcie po trzecie nacisk społeczny i lobbowanie na rzecz uchwalenia ustawy 
zdecydowanie szybciej, która da samorządowi nowe narzędzia pozwalające przyspieszyć ten 
proces.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Myślę, że uchwała, o której przed chwilą 
mówił mój przedmówca, jest bardzo precyzyjnie opisana i nikt na pewno nie ma prawa mówić, 
że była przygotowana na kolanie. Są dwie rzeczy, na które czekają mieszkańcy. Pierwsza rzecz, 
to jest to, że mieszkańcy chcieliby, bo Miasto może to zrobić i oni tego wymagają od Prezydenta, 
a mianowicie Miasto powinno zwrócić się do firmy RES-DROB o to, żeby jednak firma ta 
opracowała raport oddziaływania na środowisko. I to Miasto może zrobić. Nie wiem dlaczego 
panicznie się tego boicie? Druga sprawa, to jest to, że Pan Prezydent Gutkowski mówił, że  
w ciągu 5 lat spotykaliście się trzykrotnie z mieszkańcami. W pkt 2 uchwały prosimy, żebyście 
przedłożyli na piśmie konkretny wykaz działań, co zrobiliście? Jakie pisma były kierowane? 
Jakie zalecenia? Jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na właściciela? Teraz Pan mówi, 
że Prezydent Miasta ograniczył dobową produkcję do 250 ton, ale od kiedy? Mieszkańcy 
protestują od 5 lat. Ja nie dziwię się tym mieszkańcom, ponieważ też często bywam na Osiedlu 
1000-Lecia z racji wykonywanej działalności społecznej i wiem, że mieszkańcy mają dość - 5 lat 
życia, mieszkania w smrodzie. Oni oczekiwaliby od nas jako od Radnych Miasta Rzeszowa, na 
których głosowali i od swojego Prezydenta, żeby podjął realne działania. Argument, że byliście 
Panowie we WIOŚ i urzędnik zachowywał się arogancko, to powiem krótko Panie Prezydencie: 
przykład idzie z góry. Pan też na tej sali wielokrotnie arogancko nas traktuje. Ja uważam, że to 
jest wymówka. Mamy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa i jest Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego podległy Miastu. Nie rozumiem dlaczego, jeśli było postanowienie 
Inspektora Powiatowego, żeby RES-DROB do końca maja przedstawił ekspertyzę techniczną, 
miał na to kilka miesięcy, a Państwo tego nie egzekwujecie. Po raz kolejny wydłużacie termin 
na przedłożenie ekspertyzy. Myślę, że 7 miesięcy na przedłożenie dokumentów, to jest aż nadto 
czasu. Chyba nie jest też skomplikowane to, żeby firma, która wybudowała, co jest stwierdzone 
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w dokumentach, samowolnie, nielegalnie podczyszczalnię ścieków i dziwię się, że Miasto  
i Prezydent to toleruje. Jeden z mieszkańców powiedział przed chwilą do mnie tak: 
„Zastanawiam się nad tym, czy gdyby ta ubojnia drobiu była na Osiedlu Budziwój, przy domu 
Pana Prezydenta, to czy Prezydent by to tolerował tak długo?” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Pan z typową dla siebie nieznajomością rzeczy 
zarzucił Miastu przestępstwa, więc bardzo proszę, żeby Pan liczył się ze słowami.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Ja całkiem rozumiem, 
że Pan nie rozumie.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – odnosząc się do przedmówcy, zapytał: „To rozumie 
Pan, czy nie rozumie? Pan chyba nie rozumie ze zrozumieniem.”  
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Wracając do słów Pana Waldemara Szumnego – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Rzeszowa, nie chcę żeby znów powiedział, że zarzucam komuś pewne mankamenty słuchowe, 
powtórzę i odpowiem Panu Radnemu. Decyzja o ograniczeniu uboju będzie wydana do końca 
czerwca. To nie jest proces łatwy, bo polegał na tym, że trzeba było znaleźć specjalistę, który 
wejdzie na zakład pracy, zrobi badania i wyda odpowiednie dokumenty, które umożliwią nam 
działanie. Mówił Pan, że stwierdziłem, że w ciągu 5 lat spotkaliśmy się 3 razy. W ciągu 
ostatniego pół roku spotkał się Pan Prezydent z mieszkańcami 3 razy. Szanowni Państwo, 
naprawdę robimy wszystko co możemy i tak jak Pan Prezydent powiedział, nie poprzestaniemy 
na tym, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że kwestia odoru, który się wydobywa z zakładu RES-
DROB dla nas naprawdę jest ważna.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Pan Konrad Fijołek 
– Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa powiedział, że nie można tak łatwo zamknąć 
zakładu. I rzeczywiście, nie można tak sobie zamknąć funkcjonującego zakładu, któremu 
najpierw wydało się pozwolenie na jego funkcjonowanie. Wydaje mi się, że tu należałoby 
najpierw przeanalizować co można zrobić z procesem, kiedy zakład uzyskał pozwolenie 
zintegrowane od Miasta, bo przypominam, że zakład uzyskał to pozwolenie bez sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko. Pan Prezydent Gutkowski na jednej z poprzednich sesji 
bronił się, że nie było takiego obowiązku, że Miasto mogło tego nie zażądać. Ja to rozumiem, 
tylko postawcie się teraz Państwo w roli mieszkańców. Jeżeli Miasto dostało informację, że 
zakład zamierza zwiększyć dwukrotnie przerób, to to powinno być taką lampką ostrzegawczą, 
że jednak należy zareagować. Może jednak należałoby zaryzykować i zażądać od inwestora 
sporządzenia tego raportu oddziaływania na środowisko. Mam przed sobą pismo Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, z którego wnioskuję, że nie jest to takie jednoznaczne, że 
tego raportu oddziaływania na środowisko inwestor nie musiał sporządzać. Ja nie chcę 
przesądzać, ale z tego, co czytam, nie do końca chyba to jest tak, jak Pan Prezydent Gutkowski 
powiedział. Nie chcę przesądzać, ale może należało zaryzykować, skoro w grę wchodzi tak 
ważny interes mieszkańców. Inwestor poszedłby do sądu i w sądzie by udowadniał, że jego 
zamierzenie inwestycyjne nie szkodzi środowisku.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Proszę zauważyć, że mówi Pan o tym, co się działo 
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w 2015 r. i co wtedy należało zrobić. Dzisiaj to już nie ma znaczenia i wpływu na to co się 
zdarzy za chwilę.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – kontynuując swoją wypowiedź, powiedział: „To jednak 
było clou problemu. To jest trochę nie fair, że Pan Prezydent dziś mówi, że urzędnicy WIOŚ 
nic nie robią, ale jak mają zrobić coś z prawidłowo wydanym pozwoleniem zintegrowanym? 
Ono zostało prawidłowo wydane, ale może należało je inaczej wydać? Może przy jego wydaniu 
należałoby dodatkowo zażądać raportu oddziaływania na środowisko? Mam czas i mam prawo 
o tym mówić. Skoro jest taka sytuacja, że po wielu miesiącach dopiero teraz Pan Prezydent 
deklaruje, że będzie zmniejszona ta wydajność, to po co było pozwalać najpierw na zwiększenie 
tej wydajności? Moim zdaniem Miasto powinno stanąć po stronie mieszkańców, zaryzykować 
i zażądać tego raportu oddziaływania na środowisko. Jeśli mieszkańcy przez tyle miesięcy 
protestują, to tylko to było powodem, żeby te działania podjąć. Może nie należało prowokować 
mieszkańców do takich działań i zmuszać ich do tych smrodów wszystkich.” 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Powtarzam, że w 2014 r. zakład wystąpił  
o zwiększenie produkcji. Powtarzam jeszcze raz głośno i powoli: Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa zwrócił się do wnioskodawcy o przedstawienie decyzji 
środowiskowej i nie czekał, żeby się to odbyło 4, czy 5 lat później. Zakład odpisał, że nie 
rozbudowuje zakładu pracy, a zwiększona produkcja związana była z modernizacją zakładu.  
W związku z tym nie mogliśmy żądać decyzji środowiskowej. Powtarzam, że tak mówią 
przepisy prawa. Jeżeli zostanie zmienione prawo, będziemy postępować zgodnie z literą prawa. 
Proszę nie mówić mieszkańcom, że mogliśmy się zaprzeć.” 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – stwierdził: „Z tego co ja widzę, to nie wypracujemy tu 
i teraz żadnego stanowiska, skoro nie potrafimy słuchać i przeinaczamy, albo rozumiemy 
inaczej, intencje wypowiedzi. Dlatego na samym początku Pan Prezydent, zanim zaczął czytać 
sprawozdanie, to zaakcentował i wyraźnie zaznaczył, że jest to dla niego niezwykle ważna 
sprawa i zaproponował, żeby się spotkać. Panie Prezydencie, jeśli podtrzymuje Pan swoją 
propozycję spotkania z przedstawicielami mieszkańców, to na tym zakończmy tę dyskusję. 
Spotkacie się Państwo w odpowiednim gronie i sprawę się rozwiąże. Tutaj jest tylko młócenie 
słomy, powtarzanie tego samego i takie dyskusje do niczego nie prowadzą.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – odnosząc się do  
wypowiedzi Pana Andrzeja Gutkowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, 
powiedział: „Ja również będę mówił głośno i wyraźnie. W 2014 r. Miasto wystąpiło o decyzję 
środowiskową. RES-DROB odpisał, że wprowadzane w zakładzie zmiany nie wymagały 
budowy nowych obiektów kubaturowych, a zwiększona wydajność instalacji została osiągnięta 
przez wprowadzenie usprawnień technologiczno – organizacyjnych, w związku z czym nie 
zachodzi obowiązek występowania o wydanie decyzji środowiskowej. Miasto świetnie przyjęło 
to do wiadomości, bezkrytycznie. Następnie mamy listopad 2017 r. i postanowienie 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które przeczytam jeszcze raz, bo być może  
z tej strony głos również nie dochodzi.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przerywając 
wypowiedź Radnego Pana Marcina Fijołka, powiedział: „Mam prawo przerwać 
wypowiedź, co jest zapisane w Statucie Miasta i proszę mnie starannie wysłuchać. Jeśli chce 



30 
 

Pan po raz kolejny powtarzać, to co już Pan mówił wcześniej, to nie widzę żadnego celu w tych 
dyskusjach, żadnej konkluzji, do której moglibyśmy zmierzać. To zmierza tylko do tego, żeby 
pokazać, że popełniono błędy. Nie wchodzę w to, czy je popełniono, czy też nie, ale to niczemu 
nie służy. W związku z tym proszę, żeby nie powtarzać po raz piąty tego samego, bo będziemy 
się przerzucać argumentami i marnować czas, a jeszcze mieszkańcy chcą zabrać głos. Jeśli 
przedstawiliście Państwo projekt uchwały mobilizujący Prezydenta do intensywnych prac,  
z czym jak rozumiem Pan Prezydent się zgadza i wielokrotnie to podkreśla, a wszyscy zdaje się 
zgadzają się co do tego, że sprawa jest trudna, to po co my tu jeszcze rozmawiamy o takich 
rzeczach, co się kiedyś wydarzyły i szukamy dziury w całym?” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – kontynuując 
swoją wypowiedź, powiedział: „Ja rozumiem, że najlepszym rozwiązaniem dla Was będzie 
zamknięcie dyskusji, umycie rąk, zrzucenie wszystkiego na WIOŚ i rozejście się do domów, ale 
ludzie też pójdą do swoich domów i nadal będą sobie w tym smrodzie funkcjonować. Jeśli tak 
chcecie załatwiać każdą sprawę, to gratuluję. Mamy propozycję, jaką przedstawiliśmy  
w projekcie uchwały, ale nie chcę, żeby każdy tego typu projekt uchwały załatwiać w taki sposób, 
bez dyskusji, tylko głosowaniem. Chcemy, żeby Miasto się odniosło do tego, o czym tu dziś 
mówiliśmy, a ja nie usłyszałem jeszcze odpowiedzi na sprecyzowane pytanie, które wcześniej 
zadałem.” 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – ad vocem:  
„W ramach uzupełnienia, bo Pan Przewodniczący Fijołek powiedział, że bezkrytycznie 
przyjęliśmy stanowisko firmy RES-DROB, chciałbym powiedzieć, że to nieprawda. Decyzje, 
które zostały wydane były zgodne z WIOŚ i przesłane do Ministerstwa Rolnictwa  
i w decyzjach nikt nie zakwestionował ani jednego zdania. Decyzje były poprawie wydane  
i dwukrotnie skontrolowane przez NIK. Jeszcze raz powtarzam, że prawo jest takie, a nie inne, 
a my musimy się poruszać w literze prawa.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – zapytał: „To 
dlaczego WIOŚ wydał inną opinię, bo stwierdził, że jednak doszło do przebudowy i wymaga to 
uzyskania decyzji środowiskowej?” 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 
„To nie stwierdził WIOŚ, tylko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który się 
wypowiada pod kątem nadzoru budowlanego, a jeśli chodzi o ochronę środowiska, to on nie ma 
fachowej wiedzy. Nie chciałbym, żeby Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego był tu 
autorytetem, skoro w tej kwestii wypowiedział się i WIOŚ i Ministerstwo Rolnictwa  
i dwukrotnie NIK, żeby autorytetem większym od tych instytucji był Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego.” 
 
Radny Pan Janusz Micał – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Należy podjąć pewne 
doraźne kroki, czyli tak jak Pan Prezydent powiedział – ograniczyć produkcję i myślę, że jest to 
słuszny kierunek. Następnym krokiem powinna być możliwość przeniesienia tego zakładu, a do 
tego musi być podstawa. Co do tego wszyscy się zgadzamy, bo chcemy pomóc naszym 
mieszkańcom, którym współczujemy, bo jest to bardzo poważny problem. W tym kierunku 
chyba idziemy. Z wypowiedzi kolegów z PiS wynika, że mają zastrzeżenia i uważają, że jest to 
samowola budowlana, więc ja bym proponował złożenie wniosku do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie tego jeszcze raz. Wtedy będziemy wiedzieli o czym 
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mówimy. Nie możemy przerzucać się argumentami, kto wie lepiej, bo powinien się w tej kwestii 
wypowiedzieć Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, gdyż on jest do tego 
upoważniony.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – powiedział: Przysłuchując się tej dyskusji, dokładnie 
zrozumiałem stwierdzenia i sformułowania Panów Prezydentów, że władze Miasta Rzeszowa 
i służby inspekcyjne podjęły i podejmują działania w ramach obowiązującego prawodawstwa. 
Przy czym mają oni bardzo ograniczone możliwości nie dysponując skutecznymi narzędziami 
prawnymi do walki z problemem uciążliwości odorowej. Salomonowym wyjściem byłoby to, 
żeby nie wprowadzać mieszkańców w błąd populistycznymi hasłami i prosząc, żeby przyszli na 
sesję Rady Miasta, tylko możemy się umówić z kolegami z PiS i udać się do Pani Wojewody, 
aby swoich pracowników i urzędników zmusiła szybką reakcją i opinią WIOŚ na ten temat. 
Proszę, żebyście Państwo nie bali udać się do swoich parlamentarzystów, żeby tzw. ustawę 
antyodorową jak najszybciej podjąć. Najłatwiej jest oczywiście wyprowadzać i likwidować. Tak 
właśnie rząd PiS wyprowadził Urząd Celno-Skarbowy do Przemyśla i najłatwiej tak zrobić  
z firmą RES-DROB.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przerywając 
wypowiedź przedmówcy, poprosił go o nieodbieganie od tematu dyskusji. 
 
Radny Pan Witold Walawender – kontynuując, powiedział zwracając się do Radnych 
z Klubu PiS: „Należałoby podejść do Pani Wojewody i poprosić o szybszą reakcję i kontrolę 
WIOŚ, a także parlamentarzystów o jak najszybszą ustawę antyodorową i wtedy problem byłby 
rozwiązany. Najlepiej jest oszukiwać mieszkańców i np. organizować konferencje prasowe  
w swoich godzinach pracy. Pytam się, czy Państwo bierzecie w tym czasie wolne z pracy? Bo 
według mnie nie.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Zanim 
udzielę głosu przedstawicielowi mieszkańców Osiedla 1000-Lecia, chciałbym powiedzieć, że 
mamy wszyscy świadomość, że uchwalenie ustawy antyodorowej to jest ciągle loteria. Przede 
wszystkim dlatego, że to jest bardzo trudne zadanie. Wiele krajów sobie z tym nie poradziło,  
a u nas prace nad nią trwają z przerwami już ok. 10 lat. Dlatego może warto zastanowić się 
nad innym, ale również ustawowym rozwiązaniem, a mianowicie takim, że np. w ustawie  
o zagospodarowaniu przestrzennym, lub w ustawie o bezpieczeństwie sanitarnym, wprowadzi 
się zakaz funkcjonowania takiego typu przedsiębiorstw w centrach miast. To jest również 
karkołomne przedsięwzięcie, bo trzeba by było zdefiniować na czym to polega, ale moim 
zdaniem, abstrahując od tych wszystkich norm odorowych, czy jakichkolwiek innych, to tego 
typu zakład nie powinien w ogóle funkcjonować w centrum miasta. Tego i jakiegokolwiek 
innego. Zatem, być może prostsza droga do ustawowych rozwiązań byłaby inna, ale to jest 
sugestia przede wszystkim do Państwa Radnych z PiS. Wasi posłowie teraz decydują o kształcie 
prawodawstwa. Może to jest jakiś pomysł i w tym nie ma żadnej złośliwości, tylko to jest prośba 
o to, żeby kompetentnym osobom podpowiedzieć również i takie rozwiązania.” 
 
Przedstawicielka stowarzyszenia „Nasz czysty i zdrowy Rzeszów” – zabierając głos, 
powiedziała: „Chciałabym przedstawić stanowisko stowarzyszenia. Po pierwsze, pojawiliśmy 
się dzisiaj tutaj, żeby wyrazić nasz zdecydowany sprzeciw całkowicie fasadowemu, naszym 
zdaniem, działaniu instytucji zarówno miejskich, jak i wojewódzkich, bo problem uznajemy za 
całkowicie nierozwiązany. Po drugie chciałabym się także odnieść do tych spotkań  
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z mieszkańcami, które się odbywały. Faktycznie odbyły się 3 spotkania, przy czym sytuacja 
wygląda w ten sposób, że o spotkaniach są informowani mieszkańcy telefonicznie np. w piątek 
w południe o tym, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie. Spotkania nie są podawane do 
publicznej wiadomości, nie są ogłaszane na stronie www.erzeszow.pl. W związku z tym nikt 
nie ma szansy dowiedzieć się o tych spotkaniach, poza wybraną grupą kilku mieszkańców, do 
których są wykonywane takie telefony. To nie są rozmowy z mieszkańcami, o jakie nam chodzi. 
Jeśli chodzi o tę nieszczęsną samowolę budowlaną, toczy się przecież od 7 listopada 2017 r. 
postępowanie. W tej sprawie została zebrana już gruba książka akt. Byliśmy tam, 
sfotografowaliśmy te akta, więc Państwa przepychanki odnośnie tego, czy jest ta samowola, czy 
nie ma, to my już zapoznajemy się z tymi dokumentami i faktycznie takie postępowanie 
administracyjne się toczy.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówczyni, powiedział: „Pani mówi, że postępowanie się toczy, a Radni 
z Klubu PiS twierdzą, że jest samowola budowlana i tu jest ewidentny rozdźwięk. Jeśli 
postępowanie zakończy się orzeczeniem, wtedy będzie można mówić, że jest samowola. Na razie 
nikt tego nie stwierdził.” 
 
Przedstawicielka stowarzyszenia „Nasz czysty i zdrowy Rzeszów” – zabierając 
ponownie głos w dyskusji, powiedziała: „Ostatnia kwestia to zmniejszenie produkcji  
w zakładzie. Otóż 11 czerwca br. przedstawiciele naszego stowarzyszenia byli na spotkaniu  
z przedstawicielami Prezydenta i dane produkcji RES-DROBU podane za ubiegły miesiąc to 
jest bodajże 233 t i mówimy tu oczywiście o dobowej produkcji. Więc jeśli Miasto chce do takiej 
ilości teraz zmniejszyć tę produkcję, to jest to działanie wyłącznie fasadowe, ponieważ do 
takiego zmniejszenia produkcji faktycznie nie dojdzie.” 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 
„Tak, ma Pani rację, że w tych miesiącach jest różnie. Raz jest 231 t, raz jest 270 t, a raz 280 
t. Do takiej wielkości możemy ograniczyć i taką wielkość fachowiec, który badał tę 
podczyszczalnię, stwierdził, że taka wielkość może być. Miejmy nadzieję, że jeśli nie będą 
przekraczać tych 231 t, a nawet będą mieć mniejszy ubój, ta uciążliwość dla Państwa będzie 
mniejsza.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Już na 
koniec chciałbym zaapelować do Radnych z Klubu PiS by wsparli te działania zmierzające do 
uchwalenia ustawy antyodorowej, bo i Pan Marszałek w Mielcu będzie miał problem 
rozwiązany, bo na razie z Kronospanem temat stoi w miejscu.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – podtrzymał 
swój wniosek odnośnie skierowania przedmiotowego projektu uchwały do Komisji. 
Uzasadnił: „Ta uchwała powinna wyglądać poważniej niż tylko jedno zdanie i ja bym chciał 
żebyśmy popracowali nad tym w Komisji, dołożyli te wszystkie elementy, o których mówiliśmy. 
Będziemy jeszcze po spotkaniu Prezydenta z mieszkańcami i być może będą wtedy inne 
elementy, które trzeba będzie ująć jeszcze w tym wszystkim. Żeby to wyglądało trochę lepiej niż 
jedno zdanie napisane na kolanie.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Powiem 
jeszcze od siebie. Moim zdaniem ta uchwała jest w ogóle bez sensu. Wszyscy się zgadzamy, że 
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trzeba podjąć intensywne działania, żeby problem rozwiązać, więc to jest uchwała typu: apeluję 
do Prezydenta żeby sprawnie zarządzał Miastem, żeby dobrze przygotowywał budżet, żeby 
sensownie zawiadywał edukacją itd. Możemy takich uchwał podejmować dziesiątki i setki 
każdego dnia i nic z tego nie będzie wynikać.  
Następnie Przewodniczący powitał Pana Macieja Masłowskiego – Posła na Sejm RP. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Oczywiście że 
będziemy się spotykać z mieszkańcami, ale to nie przyniesie efektu. Mieszkańcy będą nas 
informować. Natomiast ja nigdy do Radnych z PiS się nie zwracałem, ale razem idźmy do szefa 
WIOŚ. Pokażcie, że chcecie coś załatwić, nie tylko pyskować. Zapraszam Was, będę się starał 
umówić z Panią Wojewodą, z WIOŚ i tam rozmawiajmy. Z ludźmi oczywiście będziemy się 
nadal spotykać, ale decyzje zapadają w WIOŚ, w Urzędzie Wojewódzkim i tam trzeba podjąć 
działania. Włączcie się, a nie tylko pod publiczkę. Nasze działania w tej chwili nie przyniosły 
skutku, pomimo wielokrotnych spotkań, nie trzech, wielu spotkań. Dlatego zapraszam do 
wspólnego działania.” 
 
Pan Maciej Masłowski – Poseł na Sejm RP – powiedział: „Dzień dobry Panie 
Prezydencie, Panowie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy. Przepraszam 
za spóźnienie, nie wiedziałem, że pkt 19 zostanie przesunięty, ale to dobrze, bo mieszkańcy nie 
musieli tyle czekać. Prawdopodobnie powiem coś, co zwłaszcza mieszkańcy pewnie nie chcieliby 
usłyszeć - problem jest trudny do rozwiązania. W piątek rozmawiałem z Ministrem Środowiska 
na temat ustawy antyodorowej i powiedział, że nie ma szans, żeby przez najbliższy rok do 
półtora, taka ustawa została uchwalona. Jest to z naturalnych względów, a mianowicie, zacytuję 
słowa Ministra: „Jedna rzecz komuś śmierdzi, inna nie”. Poza tym nie ma czujników, które 
sprawdzają smród. Pan Minister powiedział, że coś testują i czytają na temat elektronicznego 
nosa. Ja zaproponowałem i zgłoszę zamówienie na takie ekspertyzy, jeżeli chodzi o to, jakie 
związki chemiczne wydzielają się z resztek, z odpadów, dlatego że jeśli to zostałoby w miarę 
ustalone, to wtedy można byłoby wprowadzać konkretne regulacje. Natomiast mieszkańców 
namawiam do tego, żeby się nie poddawali. A wiem że się nie poddadzą. Takie problemy 
społeczne, jakie występują, nie powinny mieć zupełnie odzwierciedlenia politycznego. Dlatego 
też apeluję do Państwa Radnych  ze wszystkich opcji, żebyście zwłaszcza w roku wyborczym 
nie robili z tego jakiejś hucpy medialnej dlatego, że dam najlepszy przykład z Mielca. 
Mieszkańcy Mielca mieli duży problem z zanieczyszczeniem powietrza głównie przez firmę 
Kronospan. Problem wydawał się prawie nie do rozwiązania, to znaczy był do rozwiązania  
z punktu widzenia prawa, bo mogliśmy zastosować prawo takie jak za granicą. Jednak przez 
wiele lat, łącznie z tym rządem i poprzednim, ten problem nie został poruszony. Mieszkańcy 
odwiedzali wszystkich posłów, informowali wszystkie media, organizowali protesty i nie 
ustawali w walce. Doprowadziliśmy do tego, że na ostatnim posiedzeniu sejmu została 
przegłosowana ustawa o odpadach, która między innymi powoduje to, że np. firma Kronospan 
od lipca, bo wtedy wchodzi w życie ustawa, będzie miała 6 miesięcy na wystąpienie o kolejne 
pozwolenie zintegrowane. Jeżeli faktycznie nie palą biomasą, to będą mieli problem,  
a to spowoduje, że mieszkańcy będą mieli czystsze, lepsze powietrze. Jeżeli chodzi o WIOŚ, na 
który Państwo się powołują, to dobra informacja jest taka, że Ministerstwo Środowiska,  
a dokładnie Pan Wiceminister Sławomir Mazurek poinformował, że za kilka tygodni wejdzie 
nowa ustawa, która będzie dawała większe kompetencje i narzędzia Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska. Między innymi możliwość wejścia na teren zakładu  
o każdej godzinie, skontrolowania i monitorowania. Zachęcam Państwa do tego, żeby się nie 
przerzucać wzajemnymi oskarżeniami typu: wy nie robicie nic tyle lat, a wy moglibyście teraz, 
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itd. Faktem jest, że teraz opcją rządzącą jest PiS, natomiast to nie wyklucza niczego, to jakby 
powoduje to, że rząd jest z PiS i większość na sali, ale najlepiej jest działać wspólnie, bo wtedy 
najłatwiej coś osiągnąć. Kolejna kwestia dotyczy zmiany lokalizacji zakładu. W mojej opinii jest 
to prawie niewykonalne, bo to są duże koszty dla firmy i firma na pewno na to się nie zgodzi. 
Ciekawe jest to, co powiedział Pan Przewodniczący Andrzej Dec i przyznam, że pochylę się nad 
tym, dlatego, że być może możliwe jest wprowadzenie ustawy, która spowoduje to, że zakłady 
tego typu nie będą mogły działać w centrum Rzeszowa. Jestem też za taką wymianą 
doświadczeń i wiedzy również z innymi państwami. Dlatego w przyszłym tygodniu,  
w związku z tym, że zostałem przedstawicielem do Rady Europy, jadę wraz z posłem 
Wojciechem Bakunem do Strassburga, gdzie będziemy przez tydzień rozmawiali z posłami  
z całej Europy, nie tylko z Unii Europejskiej. Sama Rada Europy przygotowuje raporty, o tyle 
w godzinach popołudniowych, kiedy nie odbywa się sesja plenarna, prowadzone są rozmowy 
kuluarowe. Dlatego popytam kogo mogę i posprawdzam kto i gdzie miał podobny problem  
i ewentualnie jak go rozwiązali. Na pewno Państwa o tym potem poinformuję, poinformuję 
media i Ratusz. Podsumowując, jeżeli chodzi o WIOŚ, za kilka tygodni powinna wejść ustawa, 
która da większe narzędzia. Jeżeli chodzi o ustawę antyodorową, to do półtora roku nie ma szans 
na jej wejście w życie – to są słowa Ministra Środowiska. Chociaż zlecę analizy i być może do 
czegoś dojdziemy. Kolejna rzecz, to jeśli nawet ustawa antyodorowa wejdzie za półtora roku  
w życie, to kończy się kadencja sejmu. Wynik kolejnych wyborów jest w miarę do przewidzenia 
i opcja rządząca się nie zmieni, a co najwyżej może mieć mniejszą liczbę posłów. Natomiast to 
nie powinno mieć wpływu na takie tematy jak ustawa antyodorowa i nowy rząd powinien tę 
ustawę kontynuować. Do mieszkańców mówię: cierpliwości, ale nie ustawajcie w działaniach. 
Do Państwa Radnych mówię: nie kłóćcie się, tylko wspólnie działajcie. Wtedy wszyscy na tym 
zyskacie, a najbardziej mieszkańcy. Dziękuję bardzo.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „Bardzo ciekawe informacje przekazał Pan Poseł 
Masłowski. Z jednym tylko bym się nie zgodził, a mianowicie rolą mieszkańców jest mieszkać, 
żyć i funkcjonować w spokoju i bez smrodu, a nie biegać, testować i zaburzać sobie swoje życie. 
Wszelkie organy administracyjne są od tego, aby to spokojne i normalne życie umożliwić. Tak 
na dzisiaj uważam, że najlepszą propozycją jest to, żeby mieszkańcy i Radni, a zwłaszcza Radni 
PiS wraz z Panem Prezydentem udali się do WIOŚ i próbowali załatwić tę sprawę.” 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Około 20 lat 
temu potrafiliśmy się uporać jako kraj z zarazą czarnego ksylamitu. Teraz nie potrafimy.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Ja Panie Pośle nie byłbym takim optymistą co do 
wyniku wyborczego w najbliższej przyszłości. Dlatego prosiłbym o ostrożność co do tego. 
Niemniej jednak wskazuje Pan drogę, że ta sprawa jest do załatwienia nie tak szybko i z tym 
się należy zapewne zgodzić. Ja odniosę się do meritum sprawy i do projektu uchwały 
zgłoszonego przez Klub Radnych PiS. Proponuję, aby nie głosować tej uchwały dlatego, że 
występujące dzisiaj strony udowodniły w swoich wystąpieniach, że tak naprawdę nie 
potwierdzają zapisów, które znalazły się w projekcie uchwały. Np. w § 1 jest mowa  
o rozbudowie instalacji do uboju, a my słyszymy tutaj, że nie było rozbudowy, tylko 
modernizacja. Mamy niezbite dowody na to, że tak jest, że ten zapis jest dla mnie 
niewiarygodny bądź nieprawdziwy. Następnie w projekcie uchwały jest mowa o tym, żeby  
w terminie do 16 lipca br. Pan Prezydent przedłożył Radzie Miasta informację o działaniach 
podjętych odnośnie ograniczenia negatywnego działania firmy RES-DROB na otoczenie. Do 
tego terminu pozostało 29 dni. Co w tej sprawie na dzień dzisiejszy napisze Pan Prezydent 
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poza tym, co dzisiaj nam przedłożył, łącznie z tym co się działo 6 czerwca br., czyli w tym 
miesiącu i w tym czasie? Zatem uważam, że jest to sprawa nierealna. Proponowałbym, aby 
problemu nie odrzucać, bo przekazywanie pałeczki nie jest tu żadnym dobrym rozwiązaniem, 
bo problem jest, będzie jeszcze jakiś czas i trzeba go szybko rozwiązać. Proponuję, aby sprawą 
zajęły się połączone Komisje: Komisja Gospodarki Przestrzennej oraz Komisja Gospodarki 
Komunalnej z udziałem fachowców ze strony Miasta, jednostek kontrolnych, o których tu 
dzisiaj mówiliśmy, a jeśli to będzie konieczne, to również z udziałem właścicieli zakładu. Być 
może to działanie pozwoli nam na pewną weryfikację stanu faktycznego działań ze wszystkich 
stron. Nie przeszkadza to w niczym, żeby strony nie uczestniczyły w spotkaniu z Wojewodą, 
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, czy służbami powiatowymi. Sądzę, że to 
będzie jakieś rozwiązanie i sprawie należy nadać priorytet, żeby tego nie odwlekać. Mieszkańcy 
zapewne się zgodzą co do tego, że sprawa jest trudna i zagmatwana i tak szybko nie da się jej 
załatwić. Proponuję takie rozwiązanie, bo głosowanie tej uchwały jest nie na miejscu  
i nieuzasadnionym działaniem.  
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnego Pana Wiesława Buża  
o skierowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla 
Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie postępowania wobec firmy RES-DROB  
Sp. z o. o. do Komisji. 

 
Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.  
 
ad 3. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa wraz z autopoprawką. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, stanowi załącznik nr 21 do protokołu, a autopoprawka stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu).  
 
Radna Pani Danuta Solarz – poprosiła o wyjaśnienie, na czym będzie polegał program 
„Maluch”. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że  
w ramach programu „Maluch” dofinansowane będą wynagrodzenia pracowników 
rzeszowskich żłobków oraz zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie do żłobków. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa wraz z autopoprawką została przyjęta 14 głosami 
„za”, bez głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących. 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek formalny  
o zmianę kolejności w rozpatrywaniu punktów porządku obrad, a mianowicie  
o rozpatrzenie pkt 14c - uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości (HARTBEX DEVELOPMENT) po pkt 3. Uzasadniając powiedział, że 
na sali obrad obecni są mieszkańcy zainteresowani tą tematyką. 
 
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – zgłosił wniosek 
formalny o zmianę kolejności w rozpatrywaniu punktów porządku obrad,  
a mianowicie o rozpatrzenie pkt 26 – uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 
Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej,  
w gminnych przewozach pasażerskich, na terenie Gminy Miasto Rzeszów, po pkt 14c. 
Uzasadniając powiedział, że na sali obrad obecni są mieszkańcy zainteresowani tą 
tematyką. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek przeciwny. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował aby 
powyższymi wnioskami zająć się po rozpatrzeniu punktów prezentowanych przez 
Panią Skarbnik. 
 
ad 4. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. została 
przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 7 głosach wstrzymujących. 
 
ad 4a.  
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. została 
przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących. 
 
ad 5. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku. Następnie 
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przedstawiła 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 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku została 
przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”. 
 
ad 6. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant”. Następnie przedstawiła 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 zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant” została przyjęta jednogłośnie 24 głosami „za”. 
 
W związku z tym, że nikt nie zgłosił sprzeciwu odnośnie wniosku Pana Tadeusza 
Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa odnośnie przesunięcia kolejności 
rozpatrywania punktów, przystąpiono do realizacji pkt 14c. porządku obrad. 
 
ad 14c. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (HARTBEX 
DEVELOPMENT). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu). 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poprosił Pana Grzegorza 
Tarnowskiego – Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa  
o przedstawienie informacji na temat, jak zostanie dokonana wycena działek. 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– poinformował: „Jeśli chodzi o wycenę, to w każdym przypadku zamiany nieruchomości, 
powołujemy rzeczoznawcę majątkowego, który jest wyłaniany w drodze przetargu. 
Rzeczoznawca wyceni zarówno działki miejskie, jak i działki inwestora i jeśli wycena nie będzie 
miała żadnych błędów, to zgodnie z wyceną podpisywany jest akt notarialny.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Pan Prezydent występując z propozycją 
tej uchwały, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i równocześnie uznaje 
stanowisko Rady Miasta, aby na tym terenie powstał park urządzony, zieleń, na który 
mieszkańcy tej okolicy czekają. Aby zgodnie z zapisami planu, urządzić tam zieleń. Myślę, że 
jak najbardziej cała Rada Miasta popiera ten projekt uchwały.” 
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Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Chciałbym 
prosić Pana Prezydenta, żeby po zamianie tych działek, niezwłocznie ten teren otworzyć, bo 
teren ten jest obecnie zagrodzony i nie ma na niego wejścia.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (HARTBEX 
DEVELOPMENT) została przyjęta jednogłośnie 23 głosami „za”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zakomunikował, że 
wszystkie uchwały podjęte na sesji powinny zawierać autopoprawkę podstawy 
prawnej, a mianowicie tam gdzie jest mowa o ustawie z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, należy wpisać: „(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)”. 
Natomiast tam, gdzie jest mowa o ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, należy wpisać: „(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)”. 
 
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powtórzył swój wniosek 
formalny o zmianę kolejności w rozpatrywaniu punktów porządku obrad,  
a mianowicie o rozpatrzenie pkt 26 – uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 
Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej,  
w gminnych przewozach pasażerskich, na terenie Gminy Miasto Rzeszów, po pkt 14c. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 
przeciwny i powiedział: „Jest to uchwała, która dotyczy bezpośrednio wąskiego kręgu 
zainteresowanych mieszkańców. To jest przymiot wszystkich uchwał, które my podejmujemy, 
więc ja nie widzę za bardzo powodu, żeby na wniosek paru osób zmieniać porządek obrad. Ale 
z formalnego punktu widzenia wniosku, każdy wniosek musimy przegłosować.” 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Marcina Fijołka – 
Przewodniczącego Klubu Radnych PiS. 
 
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Za wnioskiem głosowało 8 Radnych,  
16 Radnych było przeciw. 
 
ad 6a. 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (kserokopia projektu uchwały, 
wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). Powiedział: „Pomimo 
tego, że ustalenie wynagrodzenia, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym leży  
w kompetencjach Rady Miasta, to Pan Prezydent sam wyszedł z inicjatywą dostosowania 
swojego wynagrodzenia do obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów. Projekt uchwały 
obejmuje stawki, które są w tym rozporządzeniu, a właściwie jedną stawkę, a mianowicie 
wynagrodzenia zasadniczego. Bo to wynagrodzenie jednym ruchem rząd postanowił obniżyć, 
a pozostałe pozycje są to pochodne, liczone procentowo od wynagrodzenia zasadniczego. Jak 
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zapewne Państwo wiecie, są różne opinie prawne jeśli chodzi o to rozporządzenie. Największe 
autorytety samorządowe sporządziły swoje opinie. Jedno jest pewne: ustawa mówi o tym, że to 
Rada Miasta ustala wynagrodzenie prezydenta, a druga ustawa wprowadza komin, którego 
przekroczyć nie można. Aktualne wynagrodzenie Pana Prezydenta tej ustawy kominowej nie 
łamie.” 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – powiedział: „Prawnicy warszawscy skorzystali już z tego 
przepisu w kontekście uposażenia Pani Prezydent Warszawy – Hanny Gronkiewicz – Waltz.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem: „Myślę, że 
Pan Radny jest nadmiernym optymistą, dlatego, że tego typu ruchy to są takie wybiegi, które 
łatwo mogą zostać unieważnione przez Wojewodę, który sprawuje nadzór nad wszystkimi 
naszymi uchwałami. Chciałbym się jednak wypowiedzieć trochę szerzej. Po pierwsze, sama ta 
modyfikacja zawarta w tym rozporządzeniu jest zrobiona niechlujnie, bowiem wynagrodzenie 
prezydenta i podobnych funkcyjnych działaczy samorządowych, jest ograniczone od góry 
poprzez tego rodzaju zapis, który mówi, że nie może ono przekroczyć wielokrotności tzw. kwoty 
bazowej, która jest ustalana co roku w ustawie budżetowej. Ta ustawa się nie zmieniła. 
Natomiast, rozporządzenie to nie jest coś, co by nas obligowało do podejmowania uchwał, bo 
nas wiążą ustawy. Nie jest również w tej zmianie nigdzie zapisane do kogo należy obowiązek 
inicjatywy uchwałodawczej w tym przypadku. Moim zdaniem Pan Prezydent niepotrzebnie się 
pospieszył wnosząc ten projekt uchwały, ale miał prawo tak zrobić, więc to jego decyzja. 
Natomiast w moim przekonaniu rada, która ustala wynagrodzenie prezydenta, nie musi 
uchwalić tej zmiany, a nawet nie powinna, ponieważ jest to sprzeczne z jakimkolwiek zdrowym 
rozsądkiem. Zatrudnianie Pana Prezydenta ma charakter porównywalny do tego, co jest 
zapisane w kodeksie pracy, a mianowicie zatrudnienia na czas określony, czyli na 4 lata, na czas 
trwania kadencji. Zgodnie z filozofią zatrudniania na czas określony, żadna ze stron nie może 
bez zgody drugiej, zmienić tego. Zatem, Pan Prezydent jak wszyscy inni burmistrzowie, 
wójtowie i prezydenci, kiedy decydowali się na objęcie swoich funkcji, to wiedzieli jakie są 
ustawowe granice ich wynagrodzeń oraz o tym, że to rady decydują o tym, jakie te 
wynagrodzenia są. Przyzwoitość by nakazywała, żeby do końca tej kadencji, tego 
wynagrodzenia nie zmieniać. Ci, którzy będą aspirować o funkcje w przyszłej kadencji, będą 
wiedzieli na czym stoją, jeśli te przepisy pozostaną, bo to nie jest oczywiste, bo został już 
skierowany  do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie legalności i zgodności  
z Konstytucją tego przepisu. Wprawdzie wielkim optymistą w tej materii nie jestem, bo jaki jest 
Trybunał Konstytucyjny, a bardziej jego atrapa, to wiemy, ale mimo wszystko należałoby 
poczekać na rozstrzygnięcie, jeśli się ono pojawi w sensownej przyszłości. Dlaczego uważam, 
że nie powinniśmy z przyczyn merytorycznych zmieniać tego wynagrodzenia? To jest mój 
osobisty pogląd. Od dawna uważałem, że wynagrodzenia prezydentów dużych miast są 
radykalnie za niskie w porównaniu z tym, co zarabiają ludzie, menagerowie w biznesie. Nie 
trzeba daleko szukać. Wiele przykładów można przytaczać. Państwo znacie mnie już trochę, 
wiecie co umiem z grubsza biorąc i ja mogę powiedzieć, że 10 lat temu zarabiałem, kierując  
50 – osobową spółką, więcej niż Prezydent. Wtedy i dzisiaj, bo to jego wynagrodzenie się nie 
zmieniło. Są też liczne przykłady osób związanych z obecną władzą, chociaż nie tylko z obecną, 
z poprzednią także, które w spółkach skarbu państwa i podobnych, a jeszcze bardziej w spółkach 
skarbu państwa, które są rejestrowane na giełdzie, to duże podmioty, które mają z reguły całą 
masę spółek – córek, gdzie też wynagrodzenia zdecydowanie przekraczają to, co chcemy zrobić 
Prezydentowi, który odpowiada za 1,5 mld. budżet. Mam nadzieję, że nie chcemy. Zaraz się  
o tym przekonamy. Natomiast wbrew temu, co niektórzy twierdzą, odpowiedzialność 
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Prezydenta nie jest tylko i wyłącznie polityczna, jak niektórzy próbują wmówić. Prezydenci są 
bardzo często ciągani przed prokuraturę, czy sądy pod zarzutami przekroczenia uprawnień albo 
niedopełnienia obowiązków. To są takie sformułowania – wytrychy, które pozwalają każdemu 
prezydentowi, czy wójtowi i burmistrzowi, zrobić sprawę z niczego. Przynajmniej na początku. 
Ale są też przypadki, i to dobrze, kiedy z tego przepisu korzysta się w sytuacjach, kiedy włodarz 
gminy rzeczywiście przekroczył uprawnienia lub radykalnie nie dopełnił obowiązków. Więc ta 
odpowiedzialność nie jest iluzoryczna. Ostatni argument, ale on dotyczy bardziej tego przepisu. 
Obniżenie tych wynagrodzeń spowoduje zjawisko, które jest nam pewno znane skądinąd – 
negatywnej selekcji do pełnienia tych funkcji. Ale jeśli nie chcemy mieć państwa dziadowsko 
zarządzanego, to musimy dbać o to, żeby ludzie, którym powierzamy nasze miasta, nasze 
gminy, dobrze zarabiali. Inaczej, nie muszę już nic więcej dodawać, skutki będą opłakane. 
Dlatego stawiam wniosek o odrzucenie tej uchwały w głosowaniu, żebyśmy jasno dali wyraz 
temu, co myślimy o tym pomyśle. O tym, skąd on się wziął nie będę się rozwodził, bo to są już 
sprawy czysto polityczne.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dodał:  
„W stu procentach zgadzam się z merytorycznymi argumentami, które przedstawił Pan 
Przewodniczący, bo to nie jest nawet rzecz dobrego obyczaju, to jest rzecz bycia w zgodzie  
z prawem. W tym kraju do tej pory było tak, że prawo nie działało wstecz. Zatem, jak Pan 
wspomniał, bez zgody zainteresowanego, nie powinno się ingerować odgórnie w warunki pracy 
i kontraktu, który zawarł ze społeczeństwem, suwerenem, który mu tak naprawdę to stanowisko 
powierzył. Teraz zastanowić się należy, który suweren jest lepszy, czy ten który wybrał 
parlament, czy te suweren, który tu powierzył Prezydentowi zarządzanie lokalną 
społecznością? To jest kuriozum, aby w ten sposób, jednoosobowo, naczelnik państwa w tym 
kraju decydował o tym, co suweren robi w swoich lokalnych społecznościach, z kim i na co 
zawiera kontrakt. Ale też nie będę się chciał do tego odnosić, bo bardziej mam tu na myśli pewną 
odpowiedzialność bezpośrednią i o ile rozumiem, że parlament mógł sobie obciąć 20% diety, to 
może nawet i dobrze, ponieważ parlamentarzyści nie mają bezpośrednio odpowiedzialności. Ich 
odpowiedzialność jest kolegialna, podobnie zaś jak i naszych radnych. Nasza odpowiedzialność 
jest kolegialna, nie odpowiadamy bezpośrednio. Zatem rozumiem, że parlamentarzyści mogą 
sobie obciąć 20%, natomiast próba ingerowania w wynagrodzenia samorządów, osób 
odpowiedzialnych bezpośrednio, jednoosobowo, jakimi są prezydenci miast, jest psująca znów 
jakość w samorządzie, psująca już prawo w Polsce, które jest podeptane, ale to próba zepsucia 
już do końca jakości w samorządzie. Mówiliśmy o tym, że to dzięki samorządowi, po pierwsze, 
Polska przyspiesza rozwój. Po drugie, znakomitą absorbcję środków unijnych w tym kraju 
zawdzięczamy przede wszystkim samorządom, które przez te lata się wyspecjalizowały, nabrały 
fachowości i przyciągnęły tych ludzi, którzy za tak bardzo ważny obszar odpowiadają. Tego 
typu działania poza moralnymi i prawnymi aspektami i błędami, jakie wywołują, spowodują 
także obniżenie jakości pracy w samorządzie. Odejdą ci najlepsi jako wyraz braku zaufania 
państwa do ich działań, albo po prostu w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z tym, 
że wartość i siła nabywcza naszych zarobków rośnie o 30%. To jest naturalne, że odejdą ci 
fachowcy, zresztą w niektórych miejscach już widać, że odchodzą. Jestem też głęboko 
przekonany, że np. sejmik województwa nie obniży wynagrodzenia Marszałkowi. Jestem 
niemalże tego pewien. Dlatego uważam, że my również, jak zaproponował Pan 
Przewodniczący, powinniśmy odrzucić tę uchwałę. Odrzucić zdecydowanie i myślę, że nie 
będziemy w tym sami. A jeśli ktoś z Państwa Radnych uważa, jak to powiedział Pan 
Przewodniczący Klubu PiS w mediach, że trzeba tu więcej społecznikostwa, to tak jak 
powiedziałem, sam może zrezygnować z tej diety Radnego. Jak powiedziałem odpowiedzialność 
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kolegialna jest żadna. Natomiast Prezydent Miasta odpowiada bezpośrednio i osobiście za to, 
co w mieście się dzieje. Zatem, jeśli ktoś potrzebuje więcej społecznikostwa, zawsze może sam 
zrezygnować z tej diety.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Zgadzam się ze 
wszystkimi argumentami, które tu padły wcześniej i nie będę ich powielał. Natomiast chciałbym 
zwrócić jeszcze uwagę na dwa aspekty tej sprawy. Jakie były pobudki rządu do takiej, a nie innej 
decyzji, to wszyscy wiemy. Akurat w przypadku Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca, to 
wygląda to tak, jakby miałby być on ukarany za to, że dobrze pracuje i za to, że rozwija Miasto. 
To jest w ogólne jakieś pomieszanie wszystkiego. W przypadku wysokości zarobków naszego 
Prezydenta, to 1000 zł w tę, czy w drugą stronę, naprawdę nie ma znaczenia, bo tutaj chodzi  
o zasady. Tak jak ktoś tu już powiedział, ściąganie tych zarobków w dół za dobrze wykonywaną 
pracę, to jest równanie do dziadostwa i mojej zgody na to zdecydowanie nie ma. Jeszcze jedna 
kwestia, też chcę nawiązać do wypowiedzi Pana Marcina Fijołka – Przewodniczącego Klubu 
Radnych PiS, którą z rozrzewnieniem przeczytałem, a mianowicie, że funkcja prezydenta 
powinna być funkcją społeczną. Jeśli tak, to radny tym bardziej. Tutaj Panie Marcinie ma Pan 
jedną, niepowtarzalną szansę, żeby w tej chwili wstać i powiedzieć, że będzie Pan pracował 
społecznie i całą dietę radnego oddaje, nie wiem gdzie, byleby nie do Caritasu.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – ad vocem: „Nigdy 
nie powiedziałem, że sprawowanie urzędu prezydenta powinno mieć charakter społecznikowski 
i że powinien być sprawowany bez wynagrodzenia. To jest jakaś bzdura i nie wiem skąd to sobie 
wzięliście? Manipulujecie wypowiedziami, manipulujecie całą tą sytuacją. Przecież to nie my 
decydujemy o tym, ani to nie my wnosiliśmy ten projekt uchwały, więc zastanówcie się dwa 
razy zanim cokolwiek powiecie.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Panie 
Radny, był na ten temat jakiś cytat w Gazecie Wyborczej, ale ja go teraz nie jestem w stanie 
powtórzyć”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Ja chyba się 
przyłączę do tych głosów poniekąd, które przede mną były powiedziane. Generalnie, 
rzeczywiście porównując zarobki prezydenta do zarobków menagerów, to rzeczywiście 
menagerowie zarabiają znacznie więcej. Argumenty Pana Przewodniczącego są jak najbardziej 
zasadne. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę tylko na jedną rzecz, którą też trzeba wziąć pod 
uwagę, a mianowicie skąd się wziął pomysł obniżenia, dość symbolicznego obniżenia pensji 
politykom? Obserwujecie przecież Państwo dyskusję publiczną, nastroje społeczne i to, że 
ludzie słusznie, czy niesłusznie, ale bardzo często powtarzają slogan, że politycy się dorabiają 
na polityce. Ja nie będę teraz recenzował, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, ale to jest od lat. 
Do tego media przez kilkanaście lat co roku nagłaśniają jakąś „aferę”, że jakiś polityk z SLD za 
dużo się dorobił, a to polityk z PSL się za dużo dorobił, a to polityk z PO się za dużo dorobił,  
a to polityk z PiS się za dużo dorobił. Jaka by nie była kadencja, media zawsze gdzieś się tam 
doszukują, z większym lub mniejszym niedomówieniem, że polityk się na polityce dorobił. 
Jeszcze raz powtarzam, że porównując te realne płace polityków z płacami menagerów, to 
rzeczywiście, tak jak mówicie, rozdźwięk jest tu raczej na niekorzyść tych płac. Ja rozumiem 
jednak tę inicjatywę ze stolicy, że jeżeli jest pomysł na obniżenie tych płac, to właśnie dlatego, 
że społecznie takie przekonanie o dorabianiu się polityków na polityce funkcjonuje. Chociaż 
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wszyscy rozumiemy, że taka opinia publiczna jest to wielkie uproszczenie. Ale ja myślę, że 
należy wziąć też pod uwagę to przekonanie publiczne i dlatego ja rozumiem ten wniosek”.  
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – ad vocem: „To skąd się wziął ten pomysł? Pan to 
mylnie mówi, bo członkowie rządu bezpodstawnie wypłacili sobie premie i aby odwrócić uwagę, 
Prezes zarządził, żeby zabrać samorządowcom. Stąd się wziął ten pomysł.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odpowiedział: „W każdej kadencji były jakieś premie.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  
„W żadnej kadencji nie było tak, że ci, którzy udzielali sobie premii, swoje premie sobie 
pozostawili, a obcięli płace komuś innemu.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Dlatego politycy w Warszawie zadecydowali, że 
zrobią taki gest i przede wszystkim zaczną od siebie i sobie obniżą płace.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – nie zgodziła się z przedmówcą i powiedziała: „Nie. 
To było zrobione dla odwrócenia uwagi.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Muszę Pana Radnego zmartwić, bo ministrowie nie będą mieli obciętych pensji, a to właśnie 
oni sobie przyznawali nagrody. To jest ta nowa jakość w Polsce, ta dobra zmiana: myśmy sobie 
zagarnęli, ale wam obetniemy. A my mamy się na to dzisiaj zgodzić?” 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – powiedział: „Wsłuchując się w tą merytoryczną dyskusję, 
patrząc na zarobki Pana Prezydenta, zgłaszam wniosek o podwyżkę pensji dla Pana Prezydenta 
o co najmniej tę kwotę, o którą sobie sam chciał obniżyć pensję. Powinniśmy być przykładem 
dla innych samorządów, które doceniają pracę swojego Prezydenta i w ogóle wskazać kierunek, 
jak powinno to wszystko w Polsce wyglądać.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  
o zamknięcie dyskusji. 
 
Przystąpiono do głosowania nad powyższym wnioskiem. 
 
Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 13 głosami „za”, przy 10 głosach 
przeciwnych. 
 
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
 
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa nie 
uzyskała wymaganej większości głosów. Za przyjęciem uchwały głosowało  
8 Radnych, 15 Radnych było przeciw. W związku z powyższym, uchwała nie została 
podjęta. 
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ad 7. 
 

1. Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag Protokół Nr LVII/1/2018 z LVII sesji 
odbytej w dniu 27 marca 2018 r. 
 

2. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował  
o sprostowaniach oczywistych omyłek w następujących uchwałach: 

 
 w Uchwale Nr LVIII/1363/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia  

2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 
gminnych (błędne oznaczenie działki nr 1952/14, powinno być: „nr 5952/14”). 
Pismo znak: TE.412.4.2018.JG Pana Marka Ustrobińskiego – Zastępcy 
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 maja 2018 r. stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu; 

 w Uchwałach od Nr LIX/1389/2018 do Nr LIX/1398/2018 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. (uchwały dotyczą zawarcia Porozumień 
powierzających Gminie Miasto Rzeszów przez inne gminy zadania z zakresu 
pomocy społecznej). Sprostowania polegały na wykreśleniu zapisu „Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego”. Pismo 
Pana Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 czerwca 2018 r. 
stanowi załącznik nr 30 do protokołu; 

 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
następujące informacje: 
 

 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja im. Stefana Batorego 
przyznała tytuły: "Super Samorząd 2018” za wzorową współpracę pomiędzy 
społecznością lokalną a samorządem. W tym roku wśród zwycięzców, znalazł 
się również Rzeszów; 

 Podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko wręczono 
nagrody w krajowym konkursie ekologicznym „EkoJanosik”. Krajowa Rada 
Ekologiczna oceniła zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia 
sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, które miały szczególny wpływ na region lub całe 
województwo. W kategorii „Samorząd” laureatem krajowej nagrody 
ekologicznej zostało nasze Miasto, natomiast w kategorii „Firma transportowo – 
komunikacyjna” Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, oraz w kategorii 
„Producent ciepła/energii” Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.  

 Rektor i Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego nadał Panu Tadeuszowi 
Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa Medal Wielki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w uznaniu Jego działalności i zasług na rzecz rozwoju 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, otwartości na problemy uczelni, oraz wsparcie 
wspólnego dzieła, jakim jest Miasto i Uniwersytet. 

 Fundacja Schumana ogłosiła ranking najbardziej obywatelskich miast w Polsce 
„Eropolis 2018”. Nasze Miasto znalazło się na 3. miejscu. 
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 
– w związku z pojawiającymi się pytaniami poinformował, że zarówno żaden Radny 
Miasta Rzeszowa, ani żaden dyrektor Urzędu Miasta Rzeszowa nie startowali  
w przetargach organizowanych przez Gminę Miasto Rzeszów i nie nabyli żadnych 
nieruchomości gminnych.  
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się 
do ostatniego komunikatu Pana Stanisława Sienko – Zastępcy Prezydenta Miasta 
Rzeszowa, zwrócił się z prośbą o możliwość udostępnienia Radnym wyników 
rankingu „Europolis 2018”, a także zapytał o wskaźniki, które były brane pod uwagę  
w tym rankingu. 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
brane były pod uwagę następujące wskaźniki: bierna i czynna aktywność wyborcza, 
udział w organizacjach publicznych, zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, 
rozpowszechnienie postaw obywatelskich oraz otwarcie samorządów na obywateli. 
Dodał także, że autorzy rankingu przeanalizowali wszystkie miasta na prawach 
powiatu w Polsce, a jest ich 66. 
 
ad 8. 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa za 2017 rok  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie” (sprawozdanie stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 
 
Radna Pani Danuta Solarz – zapytała, czy w puli środków finansowych 
przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju 
sportu zawarte są też środki przekazane dla Stali Rzeszów? 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 
należy odróżnić środki, za które kupowane były akcje Stali Rzeszów, od dotacji na 
sport.  
 
ad 9. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
14 czerwca 2016 roku Nr XVII/590/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Nr 282/5/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część 
II. Następnie przedstawiła 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 uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 
2016 roku Nr XVII/590/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
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Nr 282/5/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 196/8/2010 na 
osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część II została przyjęta 
jednogłośnie 17 głosami „za”. 
 
ad 10. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 297/2/2018 pomiędzy ul. Przemysłową  
i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 297/2/2018 pomiędzy ul. Przemysłową  
i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”. 
 
ad 11. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego 
– I w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego 
– I w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”. 
 
ad 12. 
Pan Jacek Jurkowski – kierownik w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie – 
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budowy pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (kserokopia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
graficznym, stanowi załącznik nr 35 do protokołu). Powiedział: „Zgodnie z wytycznymi 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, konieczna była zmiana zagospodarowania terenu, 
w tym miejsce posadowienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. W załączeniu do projektu 
uchwały znajduje się aktualna wizualizacja zagospodarowania Palcu Wolności. Jest to uchwała 
techniczna i zmienia ona wyłącznie załącznik do uchwały podjętej przez Radę Miasta 11 lipca 
2017 r.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zapytał: „Kto na dzień dzisiejszy zajmuje się realizacją tej 
inwestycji? Skoro w medialnych informacjach czytamy, że pomnik budowany jest przez komitet 
społeczny oraz, że jest finansowany ze składek społecznych, a jego wartość to ok. 600 tys. zł,  
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a my wiemy, że to Miasto przeznaczyło 600 tys. zł na ten cel, to w związku z tym proszę  
o przybliżenie informacji jak jest finansowana ta inwestycja i kto zajmuje się jej realizacją?  
Ja zauważyłam, że tak naprawdę to Miasto Rzeszów jest budowniczym tego pomnika i te 
społeczne intencje gdzieś zaginęły, bo nie wiadomo kto to robi? Poza tym niszczy się  
w przestrzeni miejskiej zieleń i dokonuje wycinki drzew. Uważam, że jest to niedopuszczalne  
i w tej części miasta nie powinniśmy naruszać istniejącego stanu zieleni.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił  
o wyjaśnienie w miarę możliwości, jak miałoby wyglądać zagospodarowanie Placu 
Wolności. Wyraził następującą opinię: „Mam podobne zdanie do mojego przedmówcy. 
Mam wrażenie, że to Pan Prezes Zarządu Komitetu - Dariusz Zięba buduje ten pomnik, ale to 
mieszkańcy miasta finansują tę budowę. Trzeba zapewne w tej kwestii coś wyprostować.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Mam taki 
charakter, że mówię, to co myślę i w tym przypadku również to zastosuję. Pomnik był takim 
argumentem, żeby cała uroczystość otwarcia miała miejsce 11 listopada 2018 r. z racji  
100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Moje kluczowe pytanie brzmi: czy 
my w ogóle zdążymy ten pomnik wybudować do tego dnia? Jeżeli nie, to głęboko bym się 
zastanowił, czy nie zmienić miejsca. Są wskazania mieszkańców, że to miejsce nie do końca jest 
adekwatne do tego pomnika i tej osoby. W tym miejscu zawsze przewodziła historyczna myśl, 
że powinien tam powstać ryneczek, który tam przed laty funkcjonował, wraz z zielenią. Mówię 
o tym dlatego, że kiedyś Klub Radnych PO wskazywał, aby pomnik Wdzięczności Armii 
Radzieckiej z Placu Ofiar Getta przenieść na cmentarz. Moim zdaniem Plac Ofiar Getta jest 
odpowiedniejszym miejscem na pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo ma bardziej wiecowy 
i uroczysty charakter. Śmiem twierdzić, że jeśli pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego 
powstanie w tym miejscu, jakie wskazuje uchwała, to jego otoczenie nie będzie atrakcyjne i nie 
będzie adekwatne do osoby Marszałka. Pytam zatem, czy zdążymy do 11 listopada 2018 r.? Bo 
jeśli nie, to powinniśmy się głęboko zastanowić czy to miejsce jest dobre do powstania tego 
pomnika. Otoczenie Placu Wolności ma typowo targowy charakter, a w głębi będą widoczne 
tzw. „szczęki” i kioski. Natomiast typowy plac wiecowy jest na Placu Ofiar Getta. Jeśli są to 
dwie różne rzeczy, to proszę sprostować moją wypowiedź.” 
 
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: „Jak słyszę  
z ust przedstawicieli Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”, że drzewa będą wycinane i oni są  
z tego powodu oburzeni, to jest to dowód hipokryzji. Pomnik został zaplanowany przy ulicy, 
która nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Misja jest taka, żeby ten pomnik został 
odsłonięty na dzień 11 listopada br., więc wydaje się, że podejmowanie dzisiaj jakichkolwiek 
decyzji o zmianie lokalizacji pomnika, może być kłopotliwe z tego właśnie punktu widzenia. To, 
że Plac Wolności ma formułę rynku i dawniej tym rynkiem był, nie przeszkadza temu, żeby 
tam stanął pomnik. Na obecnym rzeszowskim rynku też stoi pomnik i nikt z tego tytułu nie 
robi kłopotu. Co do zmiany lokalizacji, bo rozumiem, że ta zmiana lokalizacji, o której dzisiaj  
w uchwale mówimy, jest wynikiem decyzji konserwatora zabytków, żeby zachować dawny 
układ starego rynku, więc ta opinia Wojewody jakby idzie w tym kierunku, żeby zachować 
dawny charakter tego miejsca. Więc ja bym tu nie był sceptyczny co do tego. Skoro konserwator 
uważa, że to jest zgodne ze sztuką, to powinniśmy wyrazić pewną dozę zaufania do tych 
propozycji. Opóźnianie, zmiana lokalizacji, może spowodować to, że albo ten pomnik w ogóle 
nie powstanie, albo cokolwiek innego może się z tym podziać. Chciałbym również zaznaczyć, że 
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nie tylko Komitet i Miasto do tego projektu się dokładają, ale także samorząd województwa 
podkarpackiego dokłada do tego niemałe pieniądze.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – ad vocem: „Ja osobiście uważam, że Klub Radnych 
„Rozwój Rzeszowa” niejednokrotnie udowodnił, że jest za pomnikiem i chcemy, żeby ten 
pomnik powstał w Rzeszowie, tylko zadałem kluczowe i podstawowe pytanie, a mianowicie czy 
zdążymy go wybudować? Jeżeli nie, to naprawdę głęboko bym się zastanowił na temat zmiany 
lokalizacji. Po tych wszystkich wizualizacjach okazuje się, że to nie jest dobra lokalizacja, bo 
odsłania nam tzw. szczęki i czy to wypada, by Marszałek Józef Piłsudski stał w takim 
otoczeniu?” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  
w dyskusji, powiedział: „Moim zdaniem sytuacja jest zła. Po pierwsze, mówienie o tym, że 
to jest jakiś rynek i chcemy przywrócić układ sytuacji, kiedy przez środek przebiega tam 
czteropasmowa jezdnia, jest moim zdaniem nieporozumieniem i nadgorliwością konserwatora. 
Ale konserwatorzy mają to do siebie, że dostrzegają wartości zabytkowe wszędzie, gdzie się tylko 
da. Czasem, delikatnie mówiąc, z tym przesadzają. W związku z tym uznaję, że lokalizacja tego 
pomnika w tym miejscu jest błędem. Nie ma sensu tworzenie w Rzeszowie kolejnego placu 
manewrowego, defiladowego. Wystarczy, póki co, Plac Farny i Rynek w razie potrzeby. Nie 
pamiętam już przypadku, kiedy by tam miejsca dla zainteresowanych brakło. Więc mówienie  
o tym, że tam będą się jakieś zgromadzenia odbywać, to jest marnotrawstwo publicznej 
przestrzeni i ona powinna być w nowy sposób zagospodarowana, jeżeli w ogóle uznajemy, że 
trzeba tam coś zmieniać. Nie uznaję również argumentu o tym, że nie zdążymy na 11 listopada. 
Z pomnikami tak bywa, że jak się je buduje, to się zdąża na zaplanowany termin, a najczęściej 
nie i nic się nie dzieje, pod warunkiem oczywiście, że jest powszechna zgoda, że osoba, którą 
chcemy upamiętnić, zasługuje na to. A moje zdanie jest krytyczne. Nie podzielam poglądu, że 
warto budować pomnik Marszałka Piłsudskiego. Zapoznałem się trochę w tzw. międzyczasie  
z historią, przeczytałem trochę na ten temat i o ile zasługi Marszałka Józefa Piłsudskiego dla 
odzyskania niepodległości są fundamentalne, to począwszy od 1926 r. i od Zamachu Majowego 
i od tego, co zrobił potem, a więc o tym, jak funkcjonowała pod Jego przywództwem sanacja, 
zaprzeczają intencji honorowania tego typu postaw. To jest błędne i powiem nawet 
niebezpieczne, ponieważ tworzymy jakby wrażenie, że jeśli lider polityczny uznaje, że  
w obowiązującym powszechnie i przyjętym systemie demokratycznym coś jest źle, to on może 
naruszyć wszelkie reguły, przeprowadzić zamach, a potem swoich przeciwników politycznych 
wsadzać do więzienia. Z tego powodu uznaję, że ponieważ zasługi Marszałka są oczywiste we 
wcześniejszym okresie, to istnienie w Rzeszowie ulicy Marszalka Piłsudskiego, jest 
wystarczającym sposobem Jego uhonorowania. Rozumiem, że pewnie wywołam tym dyskusję, 
jednak z wnioskami powstrzymam się do końca tej dyskusji.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Padło pytanie o finansowanie pomnika, 
więc chciałabym się do tego odnieść, a mianowicie 200 tys. zł na rzeźbę finansuje Związek 
Piłsudczyków, 200 tys. zł na odlew finansuje Marszałek, a 600 tys. zł w budżecie Miasta jest 
na urządzenie placu.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „Dziękuję mojej przedmówczyni za informacje 
i bardzo się cieszę, że Pan Przewodniczący ma głos przeciwny. Już niejednokrotnie o tym 
mówiłem, ale kraj ogarnęło jakieś szaleństwo pomnikowe, bo na każdym kroku, na każdym 
skrawku, budujemy pomniki. Mojej zgody na to nie ma. Proszę zwrócić uwagę ile jest 
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pomników, począwszy od al. Cieplińskiego. To nie są nasze pieniądze. Jak słyszę, że samorząd 
województwa przeznaczył pieniądze, to ja pytam: jaki samorząd województwa? To nasze, 
podatników, pieniądze. Tak samo pieniądze z budżetu Miasta. To są pieniądze mieszkańców 
Rzeszowa. Rok temu, czy 2 lata temu, gdy wyrażaliśmy zgodę na budowę tego pomnika i był 
tu taki miły, starszy, sympatyczny Pan w mundurze Piłsudczyka, powiedziane było jasno  
i wyraźnie, że pieniądze będą pochodziły ze składek. Teraz okazuje się, że 600 tys. zł ma iść  
z podatków mieszkańców Miasta. Ja będę głosował przeciw.”  
 
Pan Jacek Jurkowski – kierownik w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie – 
odpowiadając na pytanie Pana Konrada Fijołka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Rzeszowa na temat zagospodarowania Placu Wolności, powiedział: „Obecne 
zagospodarowanie jest owocem kompromisu i aby plac wyglądał tak, jak jest to przedstawione 
na załączniku graficznym, trzeba wyciąć 36 drzew i 3 krzewy. Z tych 36 drzew 70% jest 
objętych wycinką ze względów zdrowotnych, a pozostała część koliduje z inwestycją.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Jeśli chodzi o usytuowanie tego pomnika, to ja 
uważam, że ten kompromis, który jest zawarty, jest trochę, jak to się mówi „zgniłym 
kompromisem”. Ale nie jest najgorszy. Bo, po pierwsze, pozwala zachować tą część zieleni, 
którą miłośnicy zieleni chcą zachować, po drugie, co jest dla mnie o wiele ważniejsze, pozwala 
w przyszłości odtworzyć pierzeję urbanistyczną nowego rynku, której brakuje i której 
rewitalizacja jest w przyszłości niezbędna. Każde miasto, które dba o swoją historię, dba o swoją 
zabytkową tkankę, powinno doprowadzić do rewitalizacji tego placu z tą pierzeją 
urbanistyczną. Poza tym, miejsce jako pomnik i jego połączenie z tym placem jest jak 
najbardziej na miejscu. Ja nie rozumiem Radnego Homickiego, któremu pomniki przeszkadzają, 
ponieważ w tradycji europejskiej i generalnie w tradycji cywilizacji zachodniej jest upiększanie 
placów właśnie tego typu monumentami. Ja rozumiem, że można mieć pretensje, że w parku, 
przy alejce jest jakiś obelisk czy pomnik, ale na placu, który właśnie wymaga jakiejś treści 
wewnątrz, w jego centrum, pomnik jest jak najbardziej pożądaną rzeczą. Proszę sobie 
przeanalizować europejskie place, w Krakowie, generalnie place na starych miastach. Tam 
wszędzie funkcjonują pomniki jako elementy tożsamości miejsca. Dlatego Plac Wolności, kiedyś 
nazywany Placem Nowego Miasta, jak najbardziej tam pasuje ten pomnik. Natomiast co do 
kwestii zasadniczej, czy należy uczcić Marszałka? Jeżeli byśmy zeszli na dyskusję typowo 
historyczną, to naprawdę moglibyśmy wiele rzeczy powiedzieć. Mnie na przykład bardzo boli, 
że Bitwa Warszawska, która została dla Polski wygrana, nikt nie pamięta o tym, że autorem 
tego zwycięstwa był szef Sztabu Generalnego – gen. Tadeusz Rozwadowski. Nikt o tym nie 
pamięta, ponieważ generalnie legenda przypisuje to zwycięstwo Piłsudskiemu. Gdyby tak 
cofnąć się i przeanalizować jak niektóre wydarzenia wtedy przebiegały, to rzeczywiście nad 
wieloma rzeczami można by się zastanawiać - czy nie mógł postąpić inaczej, czy nie mógł  
w niektórych miejscach trochę bardziej być wyluzowany. Ale każdy naród potrzebuje swoich 
bohaterów i tak naprawdę rzadko kiedy się zdarza, żeby bohater był bez skazy. O wielu osobach 
moglibyśmy znaleźć wiele ciekawych historii, np. Tadeusz Kościuszko. Ja nie chciałbym się tu 
licytować, czy Tadeusz Kościuszko był bardziej zły, czy mniej zły od Piłsudskiego. To nie o to 
chodzi. Piłsudski został stworzony legendą i ikoną historii Polski. Jeżeli my dzisiaj doceniamy 
jego osobę w formie pomnika, to narody, gdy budują pomniki, to przede wszystkim doceniają 
ikonę takiej osoby w historii, a dopiero gdzieś na drugim, trzecim planie, lub w ogóle nie istnieje 
jego rzeczywista historia. Jeżeli ktoś nie posunął się do naprawdę wielkich zbrodni, do takich 
jak Hitler, Mussolini, Bandera, jeżeli te wydarzenia były powiedzmy kontrowersyjne za jego 
życia, ale gdzieś tam funkcjonowały w obrębie tej dyskusji publicznej, ale dziś nie funkcjonują, 
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dziś już się nie odwołujemy do tej tradycji. Przecież my, czcząc Marszałka dzisiaj, nie 
odwołujemy się do Zamachu Majowego, nie odwołujemy się do tego, że akurat nie on wygrał 
Bitwę Warszawską, tylko gen. Rozwadowski, my odwołujemy się do wielkiej ikony, do wielkiego 
symbolu, jakim jest Marszałek jako symbol niepodległości Polski. Myślę, że tak to powinniśmy 
traktować i uważam, że zdanie Przewodniczącego Deca jest dość przesadzone, jeśli chodzi o to, 
żeby Marszałka, a tak to zrozumiałem, wypisać z panteonu naszych bohaterów. On uosabia 
sobą pewną ideę i przede wszystkim tę ideę czcimy, a nie konkretne czyny.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – ad vocem: „Chodziło mi o to, że już niezależnie od tego, kto 
jest bohaterem i komu ma być stawiany pomnik, czas już najwyższy skończyć z przeznaczaniem 
pieniędzy na pomniki, monumenty, tablice, znicze.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – ad vocem: „Czy infrastruktura wokół tego pomnika 
pozwala na to, żeby on akurat w tym miejscu stanął?” 
 
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: „Jestem 
jednym z młodszych Radnych na tej sali i przyznam szczerze, że nie wyobrażałem sobie, że taką 
dyskusję kiedykolwiek będę musiał wysłuchiwać. Jestem zszokowany tym, że dzisiaj odbywa się 
sąd nad Marszałkiem Piłsudskim. To jest coś nieprawdopodobnego. Przed chwilą jasno 
usłyszeliśmy, że Marszałek nie jest osobą, którą powinniśmy honorować pomnikami, więc ja to 
tak odbieram. Ta dyskusja jest dla mnie skandaliczna o tym, czy w ogóle Marszałka 
Piłsudskiego należy honorować pomnikami , czy nie. To jest element naszej wspólnoty, naszej 
tożsamości. Tak jak powiedział kolega Robert, jest to ikona i symbol, który tę wspólnotę tworzy 
i jeśli ktoś ma ochotę tę wspólnotę rozbijać takimi występami, jak Pan Przewodniczący, czy też 
sprzeciwem wobec wznoszenia pomników o charakterze narodowym, patriotycznym, o czym 
mówił Radny Homicki, to gdzie my dobrnęliśmy w tym momencie? To pokazuje, że cały czas 
myślami wiele osób tkwi w poprzednim ustroju, gdzie też nie było zgody na to, żeby tego typu 
pomniki, takim osobom stawiać. To jest element rozbijania naszej narodowej wspólnoty. 
Gratuluję. Naprawdę. Nie wiem jak to skomentować, bo to jest dla mnie wstrząsające, to co 
słyszę.” 
  
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Co 
ciekawe, zgadzam się po trochu z każdą z trzech stron tej dyskusji. Po pierwsze, jestem skrajnie, 
zdecydowanie w antypomnikowym skrzydle, który reprezentuje tutaj Radny Homicki. 
Uważam, że to szaleństwo, że jest tyle pomników w naszej przestrzeni miejskiej: 2 tysiące 
Papieży, 6 tysięcy Piłsudskich i na każdym rogu stoi pomnik. My zwariowaliśmy pod tym 
względem. Mam też świadomość tego, że i tu zgadzam się z Radnym Kultysem, że każde 
państwo, każdy naród, każda większa społeczność, potrzebuje ikon i symboli, także dla 
umacniania własnej tożsamości i zgadzam się, że Piłsudskiego tak można traktować. Nie jest 
mi do śmiechu Panie Radny Marcinie i nie postponowałbym tak tych głosów krytycznych  
o Piłsudskim. Bo wy o tym teraz nie mówicie, ale jakby tak was teraz chciał ktoś zamknąć  
w Berezie Kartuskiej, gdzie zamykano działaczy politycznych za sanacji, to już by tak śmiesznie 
nie było. Jakby to wasz dziadek zginął i był wśród tych 126 zabitych podczas Przewrotu 
Majowego, to też by nie było tak śmiesznie. Ja rozumiem jednak, że potrzebujemy postaci – 
symboli, które mają mniej lub bardziej ciemne karty historii charakteru swojej działalności. Tak 
jest w przypadku Kościuszki i Piłsudskiego, ale te karty wyblakną nieco w tej potrzebie 
posiadania tych symboli. Mam nadzieję również, że Radny Kultys tak samo gorliwie będzie 
bronił pomysłu wybudowania pomnika Lecha Wałęsy, który też jest ikoną i takiej ikony Polska 
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potrzebowała i potrzebuje i myślę, że wróci Pan wtedy do tej myśli i będzie Pan miał tę odwagę. 
A my rzeczywiście takich postaci potrzebujemy. Niemniej jednak zgadzam się także z Panem 
Przewodniczącym, ponieważ my powinniśmy na tą naszą niepodległość chociaż raz popatrzeć 
jako na sumę pewnych działań i zdarzeń. Działaczy niepodległościowych było sporo. Wśród 
nich za największy symbol uważa się Marszałka Piłsudskiego, ale być może warto wrócić do 
wcześniejszej myśli Pana Przewodniczącego o tym, by zrobić miejsce, plac, czy pomnik ojców 
naszej niepodległości, wśród których będą postacie: Piłsudskiego, Daszyńskiego, Dmowskiego, 
Paderewskiego, Witosa. Ja nie widzę tu problemu. Kto wie, czy właśnie w ten sposób nie 
bylibyśmy najmądrzejsi ze wszystkich innych miast, które potrafiłyby stanąć ponad tym 
wszystkim i w uznaniu potrzeby pewnego symbolu, tego dokonały? Ja trochę rozumiem głos 
Pana Przewodniczącego i niektórych kolegów, bo my znów zmierzamy do tego, że za pieniądze 
samorządu wybudujemy pomnik Piłsudskiego i stanie tam paru ludzi do orderów, a nam chodzi 
o to, by dać pewien szerszy symbol i wymiar temu wszystkiemu. Być może zatem warto się nad 
tym pomysłem Pana Przewodniczącego kiedyś zastanowić. Dlatego też powiedziałem, że 
zgadzam się po trochu z każdym z trzech moich przedmówców, ale też w duchu tego, że może 
udałoby się nam coś mądrego wypracować niż tylko wycinka drzew i zabetonowanie i defilady 
jak na Placu Czerwonym. Może stać nas na coś lepszego.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – ad vocem: „Idea mojego przedmówcy jest całkiem ciekawa, 
tylko taką ideę trzeba było realizować rok temu. Dzisiaj mamy kilka miesięcy do wielkiej 
rocznicy niepodległości i dzisiaj mamy albo pomnik Piłsudskiego, który można zrealizować, albo 
nie mamy żadnego pomnika. Jeżeli za 30 lub 40 lat osoba Lecha Wałęsy będzie tak jednoznacznie 
postrzegana przez opinię publiczną, jak dzisiaj jest postrzegany Piłsudski, pomijając 
historyków, którzy rozumieją różne meandry przeszłości, jeśli będzie postrzegany jako symbol 
pewnej idei, a nie będzie tak kontrowersyjny jak dzisiaj, to wrócimy do dyskusji o nim jako  
o symbolu pewnej idei.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 
głos w dyskusji, powiedział: „Odnosząc się do projektu uchwały, chciałbym niektórych  
z Państwa sprowadzić na ziemię. Dzisiaj nie dyskutujemy o tym, czy podjąć decyzję o budowie 
pomnika, bo o tym była mowa rok temu, tylko to jest dyskusja na temat zmiany uchwały, która 
już została podjęta przez Radę Miasta. Gdyby część tej dyskusji odbyła się wtedy, sytuacja 
pewnie wyglądałaby inaczej. Natomiast teraz, gdy podjęto już pewne działania, wydano już 
pewne środki, sam miałem nawet okazję wraz z Radną Kaźmierczak widzieć w Krakowie odlew 
gipsowy tego pomnika, podpisano już stosowne umowy, a za 4 miesiące ma być odsłaniany ten 
pomnik, to nie rozumiem po co dziś jest prowadzona ta dyskusja? Do czego ona ma zmierzać? 
Pan Prezydent zaproponował ten projekt uchwały. Zostało wyjaśnione z czego on wynika.  
A nam pozostało zgodzić się na to lub nie, ale przy świadomości tego, czym miałaby ta decyzja 
skutkować. Moim zdaniem ta dyskusja dzisiaj jest bezprzedmiotowa.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie 
zgadzam się z tym poglądem. Zgadzam się jedynie co do tego, że rok temu zrobiliśmy błąd, ale 
nie uważam, że jest za późno. Nie mamy na razie żadnych zobowiązań, nie podpisaliśmy - jako 
Miasto - żadnych umów. Jest ostatni moment i świetna okazja do tego, żeby się z tego 
niedobrego pomysłu wycofać i wrócić, jeśli już, do rozważenia pomnika ojców niepodległości. 
Bo to byłoby rozwiązanie znacznie lepsze. W związku z tym możemy zrobić bardzo prostą 
zmianę. Zmieńmy treść tej uchwały z „uchwały zmieniającej” na „uchwałę uchylającą” 
uchwałę o przystąpieniu do budowy pomnika. To jest prosta sprawa, bo moim zdaniem nie jest 
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jeszcze za późno. Inaczej zrobimy błąd. Powielimy mechanicznie rozwiązania, które istnieją  
w iluś tam polskich miastach, a tymczasem możemy się wykazać innowacyjnością i zrobić 
pomnik, który będzie odzwierciedlał wszystkich ojców niepodległości, a nie tylko Józefa 
Piłsudskiego, który jak już mówiłem, przy licznych swoich zasługach, nie był jedynym. Jeśli 
będzie taka zgoda, to ja przedstawię propozycję zmiany tej uchwały.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Źle współpracuje się 
z Komitetem. Dotychczas nie dostarczyli mi dokumentów, które upoważniałyby nas do dalszego 
działania i od tego należałoby zacząć. Ja zresztą miałem nieelegancką, w moim, stylu rozmowę  
i niestety dalej dokumentów nie dostarczono. Natomiast co do budowy pomników, to przyznam 
się szczerze, że bardzo interesuje mnie budowa pomnika Jana Pawła II w Parku Papieskim. 
Najpóźniej w przyszłym roku będziemy go budować. W tej chwili toczą się rozmowy  
z kolejnymi artystami. Natomiast tu Komitet nie dostarczył nam dokumentów odpowiednich 
do dalszego działania. Państwo chcecie, żeby temat załatwić, natomiast odpowiedzialni 
pracownicy lekceważą temat.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – powiedział: „Być może salomonowym wyjściem  
z sytuacji będzie usytuowanie pomnika Piłsudskiego w miejsce pomnika Wdzięczności Armii 
Radzieckiej? To z jednej strony uchroniłoby park przed wycinką, a z drogiej strony ten 
niechlubny pomnik, który mam nadzieję zostanie przeniesiony, zamieniono by na pomnik 
Piłsudskiego, a to udałoby się na pewno przed 11 listopada.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „To mnie 
utwierdza w przekonaniu, że uchwałę o budowie pomnika trzeba uchylić i podejść do sprawy 
od nowa i to być może w ekspresowym tempie. Dlatego zgłaszam wniosek o zmianę treści tej 
uchwały w sposób następujący. Byłaby to uchwała uchylająca uchwałę w sprawie budowy 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w § 1 treść byłaby taka: „Uchyla się Uchwałę  
Nr XLVI/1000/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie budowy 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.” Ostatnie zdanie o treści: „Nową wizualizację 
przedstawia załącznik do niniejszej uchwały” zostanie wykreślone, a reszta pozostanie bez 
zmian.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zgłosił zdanie przeciwne. Powiedział: „Tym razem ja użyję 
mocnego słowa, chociaż chciałem dyskutować merytorycznie. Jestem zszokowany, bo ja 
rozumiem, że można mieć różne osobiste odniesienia do historycznych wydarzeń, natomiast nie 
rozumiem, jak one mogą się przełożyć na to, żeby dzisiaj, w przeddzień wielkiego święta 
niepodległości, podkopać ideę budowy pomnika osoby, która jest naprawdę wielką ikoną polskiej 
niepodległości i dzisiaj na parę miesięcy przed wielkim świętem wywrócić to do góry nogami. 
Panie Przewodniczący - to jest naprawdę dla mnie niepojęte co Pan chce zrobić.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – ad vocem: „Nie wiem skąd teoria, że musimy 100-lecie 
niepodległości obchodzić akurat przy pomniku Józefa Piłsudskiego?” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaapelował: „Nie 
traktujcie Państwo tego pomnika i tej idei jako symbolu wręcz religijnego. Oburzacie się 
Państwo, jakbym jakąś świętość tutaj naruszał.” 
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Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Zważając na sposób działania Komitetu, to w ogóle grozi kompromitacją, że nie zdążymy  
z tym wszystkim i to grozi naszą kompromitacją.” 
 
Radna Pani Danuta Solarz – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Setna rocznica 
jest tylko raz. Wiele sąsiednich miast przeznacza wielkie pieniądze na obchody. Takim 
przykładem jest Lublin, który przeznacza wielkie środki, żeby tę rocznicę godnie uczcić. 
Rzeszów przeznaczył kwotę 600 tys. zł i teraz chcemy robić wywrotkę. Rzeszów bardzo się 
wpisał w odzyskanie niepodległości i Piłsudski jest tutaj symbolem tych ludzi, którzy ginęli. 
My utraciliśmy wolność i o wiele dłużej byliśmy w niewoli niż reszta naszego kraju. Wolność 
odzyskaliśmy 31 października 1918 r. Zginęli Rzeszowianie, Leopold Lis - Kula, walczył 
Kotowicz i wiele ludzi. Dla tych następnych pokoleń jest to wynagrodzeniem. Odnośnie 
Komitetu, to nie jest takie proste wybudować pomnik, jeśli zakłada się tylko Komitet i nikt im 
potem nie pomaga. Dlatego chwała jest, że Miasto Rzeszów przeznaczyło te środki i będziemy 
godnie obchodzić tę rocznicę.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Popędzam 
Komitet pismami, bo słowa nie pomagają. Wysłaliśmy kolejne pismo, żeby zajęli się tym 
tematem i żeby go załatwiać, a nie żalić się. Gadać każdy potrafi, a robić to już trudniej.” 
 
Radna Pani Danuta Solarz – powiedziała: „Oni właśnie robią, bo założyli Komitet i to oni 
zainicjowali to wszystko, ale być może to nie jest takie proste.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Komitet 
funkcjonuje już od 5 lat, więc co to za osiągnięcia? Miasto to miało za nich zrobić? Budowa 
pomnika nie jest jedynym sposobem na obejście setnej rocznicy odzyskania niepodległości  
i moim zdaniem ta rocznica nie powinna być obchodzona tylko 11 listopada, ale przez cały 
następny rok, bo tak to odzyskiwanie niepodległości trwało.” 
 
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: „Platforma 
Obywatelska i lewica też chcą obejść setną rocznicę odzyskania niepodległości, chcą ją obejść 
bokiem.” 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – ad vocem: „Miasto Rzeszów nie będzie bokiem obchodzić 
rocznicy, tylko Rzeszów będzie świętował odzyskanie niepodległości 31 października  
w Filharmonii Podkarpackiej, gdzie przygotowywane jest widowisko historyczno – muzyczne 
poświęcone odzyskaniu przez Miasto Rzeszów niepodległości. Nasze Miasto godnie uczci 
odzyskanie niepodległości.” 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – powiedziała: „Uważam, że tyle czynności zostało już 
zrobionych, wykonanych i ciężko byłoby zniweczyć wszystkie te działania i wydatki. Komitet 
istnieje od 5 lat i ja tu widzę bardzo cenną rolę Pana Prezydenta, który jak sam powiedział, 
rozmawia z Komitetem. Ale może ponowić te rozmowy i wystąpić w roli mediatora, żeby nie 
zniweczyć tej pracy i wkładu?” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Ile może być tych 
rozmów. Proszę się włączyć.” 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – podtrzymał swój 
wniosek o zmianę treści przedmiotowej uchwały. 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Andrzeja Deca – 
Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, i 1 głosie 
wstrzymującym. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poprosiła o wyjaśnienie na czym polega zmiana 
treści uchwały. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powtórzył: „Mój 
wniosek dotyczył zmiany treści tej uchwały w taki sposób, że byłaby to uchwała uchylająca 
uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „W ten sposób pomnik nie powstanie.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „To na 
razie spowoduje, że nie będzie tej uchwały, a co będzie w zamian tego, to będzie inicjatywa 
wszystkich zainteresowanych.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – poprosił o wyświetlenie imiennych wyników głosowania 
w sprawie wniosku Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: „Gdy głosuje 
się jakąś uchwałę, to ona powinna mieć jakąś treść. Pan Przewodniczący nie przedstawił treści 
tej uchwały tylko zapowiedział, że jest to uchwała uchylająca, ale w jakim kierunku? Nie 
wyartykułował Pan treści tej poprawki.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 
„Przedstawiłem dokładnie zmiany w treści uchwały, ale mogę je jeszcze powtórzyć.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zauważył: „Pan Przewodniczący przeprowadził to bardzo 
szybko. Tej uchwały, o której Pan Przewodniczący mówi, nie ma w porządku obrad, a jeśli 
zmienia się tak radykalnie treść uchwały, to jest to zupełnie inna uchwała, więc trzeba ją 
najpierw wprowadzić do porządku obrad.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Jest  
w porządku obrad uchwała dotycząca pomnika, którą ja proponuję zmienić, a Państwo 
decydujecie co z tym zrobić. To nie pierwszy i nie ostatni taki przypadek.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Chciałabym poprzeć głos Radnego Pana 
Roberta Kultysa, bo ja sama nie zrozumiałam istoty głosowania.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „W takim 
razie przeprowadzimy reasumpcję głosowania.” 
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Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Nie zgadzam się na reasumpcję głosowania. Jak my rano prosiliśmy o nią, bo ktoś nie 
zrozumiał istoty głosowania, to nie było reasumpcji. Trzymajmy się jednych zasad.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zauważył: „Czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że 
przegłosowanie uchwały, której nie ma w porządku obrad, rodzi skutki prawne i Wojewoda taką 
uchwałę unieważni? Wystarczy porównać uchwałę, która była w porządku obrad z tą podjętą 
uchwałą.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „To nie 
byłby pierwszy taki przypadek, że Wojewoda uchyla uchwałę.” 
 
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa – 
powiedziała: „Muszę przyznać, że sama również nie rozumiem istoty głosowania, a śledzę 
dość dokładnie za jaką treścią Państwo głosujecie. Jest to mało precyzyjne i zbyt ogólnie 
powiedziane.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  
z powyższym zarządził przeprowadzenie reasumpcji głosowania.  
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
sprzeciw i uzasadnił, że na początku sesji nie dopuszczono do reasumpcji głosowania, 
a teraz tak, więc nie stosuje się jednolitych zasad. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że to nie 
są analogiczne sytuacje i wyjaśnił: „W Statucie Miasta Rzeszowa jest taki zapis, że 
reasumpcja głosowania jest możliwa, kiedy niejasno przedstawiono istotę głosowania lub radni 
jej nie zrozumieli. Jeśli nawet Pani Dyrektor nie bardzo zrozumiała o co chodzi, to ja powtórzę 
o co chodzi i myślę, że wtedy będzie wszystko jasne.” Poprosił Radnych, aby na przyszłość 
uważnie słuchali przedstawianych treści uchwał. Następnie powtórzył przedmiot 
głosowania: „Moja propozycja zmiany jest następująca: w tytule uchwały zamiast słowa 
„zmieniająca”, będzie słowo „uchylająca” uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, potem nic się nie zmienia, a w § 1 treść byłaby taka: „Uchyla się Uchwałę  
Nr XLVI/1000/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie budowy 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.” Ostatnie zdanie o treści: „Nową wizualizację 
przedstawia załącznik do niniejszej uchwały” zostanie wykreślone, a reszta pozostanie bez 
zmian.” 
 
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – zwracając się do 
Radnych z Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”, powiedział: „Proszę mieć świadomość 
tego, że podniesienie ręki nad tą zmianą spowoduje, że pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Rzeszowie na rocznicę Święta Niepodległości na pewno nie powstanie.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem: 
„Panie Radny, usłyszał Pan od Prezydenta, że on nie ma do dzisiaj formalnie żadnej możliwości 
procedowania, nie ma żadnych umów, zatem nasza dzisiejsza uchwała uchylająca, niczego nie 
zmieni. A to z tego powodu, że nie możemy zrobić kroku do przodu, a co więcej, ta uchwała 
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może zmobilizuje i obudzi Komitet do działania, bo jak na razie sobie to bagatelizują. Do tej 
pory, to nie przez niepodjęcie tej uchwały nie będzie pomnika. Nie mylmy pojęć.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Chciałabym powiedzieć, że ten Komitet 
działał około dwóch lat. Jest już wykonana rzeźba, pewne środki zostały już zaangażowane,  
a miejsce, które jest wskazane, bo akurat interesuję się tym od lat, jest jednym słusznym i jak 
najbardziej wskazanym w naszym mieście. Uchylenie tej uchwały spowoduje, że pomnik nie 
powstanie w tej lokalizacji. On nie musi powstać na 11 listopada, bo być może nastąpi jakieś 
opóźnienie, ale ta lokalizacja jest naprawdę bardzo wpisująca się w działalność Marszałka 
Piłsudskiego i w Plac Wolności i wskazana jest przede wszystkim przez konserwatora 
zabytków. To jest kluczowe w tym temacie.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to nie przez tę uchwałę nie będzie pomnika. Jeszcze raz 
przypomnę, że na razie nie ma ruchu, bo nie ma załatwionych formalności. Zawsze mamy czas 
na to, żeby podjąć uchwałę z należytym załącznikiem. W każdej chwili możemy to zrobić.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – odnosząc się do reasumpcji głosowania, powiedział: 
„To co Pan Przewodniczący przed chwilą powtórzył o tym, nad czym głosujemy, było przed 
głosowaniem jasno i wyraźnie powiedziane, więc ja nie widzę powodu do reasumpcji 
głosowania.” 
 
Radny Pan Mariusz Olechowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział:  
„Z ogromnym zdziwieniem przysłuchuję się tej dyskusji. Moim zdaniem, w kierunku budowy 
pomnika Marszałka Piłsudskiego, zrobiono już sporo. Dzisiaj zmieniać tę uchwałę, to kierunek 
do tego, żeby ten pomnik nie powstał. Uważam, że byłoby to błędem. Uważam także, że postać 
Marszałka Piłsudskiego powinna być w ten sposób uczczona i akurat w tym miejscu, które jest 
teraz wskazane. A dlatego, że Marszałek Piłsudski w historii Polski zapisał się mocnymi 
zgłoskami i mam nadzieję, że co do tego nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście, że nie ma ludzi 
idealnych, ale nie szukajmy minusów, a zwróćmy uwagę na ogromne zasługi dla niepodległości 
Polski. Dzięki Marszałkowi możemy pewnie dzisiaj mówić po polsku. Dzięki Marszałkowi 
możemy dzisiaj myśleć po polsku i możemy pracować w wolnej Polsce. To miejsce jest moim 
zdaniem jednym z lepszych miejsc, gdzie w przyszłości można pięknie zagospodarować ten plac 
i będzie można tam brać udział w różnych uroczystościach państwowych.” 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Uchwała o budowie 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowiła podstawę do zapisania środków w budżecie. 
Na podstawie tejże uchwały zostało podpisane stosowne porozumienie z Komitetem. Została 
już także wydana pewna kwota z budżetu Miasta w wysokości 49 tys. zł. Jeśli nagle tej uchwały 
nie będzie, to zostaniemy w powietrzu i w bardzo niekomfortowej sytuacji.” 
 
Pan Jacek Jurkowski – kierownik w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie – 
poinformował: „W umowie współpracy ze stowarzyszeniem z roku 2017 jest zapisane, że po 
wykonaniu dokumentacji, w której częścią składową jest kosztorys inwestorski, strony podzielą 
się obowiązkami. Teraz jesteśmy na etapie takim, że Komitet zwleka z odesłaniem tego 
dokumentu.” 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Ja rozumiem, 
że w tym porozumieniu na razie nie ma zobowiązania, że my pokryjemy jakiekolwiek koszty, 
tylko dopiero później?” 
 
Pan Jacek Jurkowski – kierownik w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie – 
odpowiedział: „Zobowiązania są w tym drugim dokumencie, który został wysłany do 
stowarzyszenie do podpisania, ale ponieśliśmy koszty na dokumentację.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Zdarza się 
przecież tak, że projekty są odkładane na półkę i na tym się kończy.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Myślę, że wpiszę się w głos Radnego Pana 
Mariusza Olechowskiego, że powinniśmy w przestrzeni publicznej szukać takich elementów, 
które nas, jako Polaków, łączą. Mamy na tej sali różne poglądy i światopoglądy, ale postać 
Marszałka Piłsudskiego przed wojną też nie była postrzegana jako pewien symbol przez 
wszystkich, natomiast w miarę upływu czasu, jest to jednak postać, która łączy i szkoda, że 
idziemy w kierunku tego, że PiS chce zawłaszczyć sobie obchody 100 – lecia. To są obchody 
wszystkich Polaków i ten pomnik naprawdę nie będzie dzielił, tylko będzie łączył, więc 
zadziwiająca sytuacja. Gratuluję promocji Miasta, bo to na pewno pójdzie szeroko. Nie 
rozumiem.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Ja nadal 
podtrzymuję swój wniosek i chociażby po to, że stanowił pewien wstrząs i był powodem do 
namysłu nad sposobem budowy tego pomnika. Za 3 tygodnie mamy następną sesję i jeśli 
Państwo uznacie, że jest to uzasadnione, to skierujecie uchwałę w tym kształcie jak dziś, albo 
jakąkolwiek inną. Ja uważam, że źle się dzieje, że idea jest wypaczona i że należało uczcić ojców 
niepodległości nie zapominając o wszystkich innych. Jeśli Państwo na tym zależy, to można  
w ekspresowym tempie przygotować jakieś nowe rozwiązanie. Myślę, że już jasno powiedziałem 
o co chodzi i nie ma wątpliwości co do tego, nad czym głosujemy.” 
 
Przystąpiono do reasumpcji głosowania nad wnioskiem Pana Andrzeja Deca – 
Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Wniosek nie uzyskał akceptacji Radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało  
8 Radnych, 11 było przeciwnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Radny Pan Janusz Micał – zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego do 
Komisji w celu dopracowania. Powiedział także, że Radni nadal nie wiedzą nad czym 
głosują. 
 
Radny Pan Mariusz Olechowski – zgłosił wniosek przeciwny. Powiedział: „To jest tak 
prosta uchwała, że wszyscy powinni wiedzieć nad czym głosują.” 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnego Pana Janusza Micała. 
 
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za, przy 11 głosach przeciwnych. 
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Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa 
 
ad 13. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Nadbrzeżnej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Nadbrzeżnej została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 14. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 
w rejonie ulic: Piekarskiej, Goździkowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami 
graficznymi, stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  
w rejonie ulic: Piekarskiej, Goździkowej została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 14 a. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie 
do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
graficznym, stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 
 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 
przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie została przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 
 
ad 14 b. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
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projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
stanowi załącznik nr 39 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 15. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału 
niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jana Styki 
w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz 
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego 
(aportu) prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jana Styki w Rzeszowie, 
na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. została przyjęta 
jednogłośnie 18 głosami „za”. 
 
ad 16. 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta dot. zamiany 
działek. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 41 do protokołu). Powiedział: 
„Temat dotyczy wątku, który już dzisiaj się pojawił, a mianowicie zamiany działek w Rzeszowie 
pomiędzy Miastem a właścicielami nieruchomości, które znajdują się na Osiedlu Zimowit,  
a które zgodnie z planem przeznaczone są pod zieleń urządzoną. Właściciele, którzy je nabyli  
w ostatnim czasie chcą tam budować. Dzisiaj podjęliśmy uchwałę o zamianie części tych 
działek, natomiast pozostała jeszcze działka o powierzchni 0,5 ha, która jest ciągle w rękach 
prywatnych i ten apel zmierza do tego, żeby Pan Prezydent podjął działania w kierunku 
dokonaniu zamiany również z właścicielami tamtej działki. Oczywiście pod warunkiem, że będą 
zainteresowani, bo w takich przypadkach obie strony muszą być zainteresowane. Do tego 
zmierza ten projekt uchwały. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że zgłaszamy autopoprawkę  
o formalnym charakterze, a mianowicie § 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonanie uchwały 
powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.”, a § 3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Chciałbym się bardziej upomnieć o zamianę działek z Panami Rucińskimi, którzy na 
poprzedniej sesji składali prośbę, zapytanie i deklarację i to bardziej o nich nam chodziło. Ja 
przypomnę, że we wszystkich wystąpieniach klubowych, które wygłaszałem w imieniu Klubu 
Radnych „Rozwój Rzeszowa” w tej sprawie, od samego początku wskazywałem jako możliwość 
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zamianę działek, oczywiście przy wyrażeniu zgody zainteresowanych stron, jako sposób na 
rozwiązanie pata, w którym znaleźliśmy się nie z własnej winy.” 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Pan 
Ruciński na poprzedniej sesji zwracał się również do mnie z chęcią zamiany działki, tylko nie 
było zgody ze strony Miasta tak, żeby ten teren ostatecznie scalić i przywrócić go mieszkańcom. 
Ta uchwała ma za zadanie, żeby Miasto zwróciło się do obecnych właścicieli celem zamiany 
działki, tak jak udało się to zrealizować z firmą HARTBEX.” 
 
Pan Mirosław Ruciński – powiedział: „Temat jest bardzo trudny. Może nie wszyscy  
z Państwa wiedzą, że działka została zabrana pod budowę jednorodzinną. Później były tam 
także tereny zielone, miał tam powstać parking, potem plac zabaw, potem boisko sportowe. Po 
20 latach nic nie zrobiono, tylko powstała uchwała o tym, że ma być tam zieleń, w tym był ten 
nasz malutki teren. W 2005 r. Starosta orzekł, że ten teren należy zwrócić, potem Miasto się od 
tego odwołało i decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, w 2007 r. zwrócono tę działkę. 
W 2008 r. Miasto w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczyło 
ten teren na zieleń parkową bez powiadamiania zainteresowanych stron. Tak nie można, bo to 
zrobiono bez naszej wiedzy. Teraz nie ma pewności czy po wykupieniu tego terenu zielonego, 
ktoś nie postawi tam marketu, bo i o takich sytuacjach słyszałem. Taka sytuacja w tym 
przypadku nie wchodzi w grę. Bardzo proszę wszystkich Radnych o to, by wzięli pod uwagę 
moje zdanie. Jeśli zamienić, to najpierw zmienić przeznaczenie tego terenu na działkę 
budowlaną. Wtedy chętnie się zamienię. Albo niech mieszkańcy, którzy protestują, wykupią ten 
teren. Nic nie stoi na przeszkodzie. To jest nadużywanie władzy. Tego nie wolno robić. 
Szanujcie siebie i nas wszystkich obywateli. Zalesie jest najbardziej zazielenionym terenem 
miasta, więc dlaczego inne osiedla mają być poszkodowane?” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że to jest nieco indywidualny przypadek. Myślę że 
do rozważenia przez służby Pana Prezydenta. Natomiast uchwała jest intencyjna i ona na razie 
nie wpływa na żaden bieg formalny w tej sprawie, aczkolwiek w przypadku developera do tej 
zamiany dojdzie. My głosujemy jedynie postulat ze strony Klubu Radnych PO.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta dot. 
zamiany działek została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym  
i 5 głosach wstrzymujących. 
 
ad 17. 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego o wybudowanie regionalnej instytucji popularyzującej naukę  
i innowacje na terenie miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 42 do protokołu). Powiedziała: „Chciałbym wyraźnie podkreślić, że 
tak naprawdę to jest strategiczna walka i sprawa dla Rzeszowa. Dla nas najważniejszym 
elementem jest to, aby tego typu instytucja o wybitnie miastotwórczym, edukacyjno - 
kulturalnym, turystycznym charakterze, zdecydowanie powinna znaleźć się na terenie miasta. 
W treści tej uchwały wymieniliśmy kilka najbardziej znanych lokalizacji tego typu centrów  
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w Europie, które zawsze znajdują się przy tych najbardziej obleganych przez turystów  
i mieszkańców miejscach. One zawsze stanowią magnes i kolejną z atrakcji turystycznych dla 
miasta, w którym się znajdują, a wymieniamy miasta, w których tych atrakcji jest całe 
mnóstwo. To są miasta, które bez jednego centrum nauki się obejdą, bo mają wiele innych 
atrakcji. Tym bardziej ulokowanie tego typu instytucji, tego produktu turystycznego, ma 
strategiczne znaczenie dla naszego miasta. Przy świadomości, że nie jesteśmy miastem 
wybitnie turystycznym, a jeśli turystycznym, to bardziej biznesowo, to tego typu instytucja, 
jest wręcz niezbędna, aby mogła stanowić uzupełnienie oferty z terenu Miasta Rzeszowa. Nie 
wspominamy w treści uchwały o innych pomysłach na lokalizację, bo jakby nie o to nam też 
chodzi. Doskonale wszyscy wiemy o tym, że usytuowanie tej placówki poza granicami miasta 
wpłynie raz, że niekorzystnie dla miasta, a dwa, że niekorzystnie dla tej samej placówki. 
Doskonale wiemy, jakie są uwarunkowania tego typu placówek w funkcjonowaniu miast. Ich 
zdecydowanie sensowniejsze funkcjonowanie jest na terenie miasta, a nie na terenie od miasta 
oddalonym. Stąd staramy się rozpocząć tę debatę, którą w zasadzie nie my wywołaliśmy, ale 
koledzy, którzy wnioskowali o to, aby w Rzeszowie pojawiały się rzeczy kreatywne. Zatem jest 
to jedna z ważniejszych rzeczy w obszarze innowacji, kreatywności, pobudzania myślenia 
kreatywnego, która na terenie Rzeszowa może się znaleźć. Mam nadzieję, że wszyscy razem 
taki apel do władz województwa wystosujemy, aby także pomóc województwu podjąć decyzję  
o tym, by to ulokować w Rzeszowie, w ramach dobrej współpracy ze stolicą tego regionu.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Idea, żeby Centrum Interaktywne było  
w Rzeszowie, jest wspaniałą ideą i ja bym poparł mojego przedmówcę. Tylko Centrum 
Interaktywne, o którym rozmawiamy, to nie jest sam budynek. Tam trzeba zespołu fascynatów, 
którzy są w stanie to zbudować i kierować tym, tak jak to było w Centrum Nauki Kopernik  
w Warszawie. Takie grono fascynatów rzeczywiście istnieje. Mało tego, to grono fascynatów od 
2010 r., zabiegało o to, żeby w Rzeszowie było takie Centrum Innowacyjne. Kilka lat trwało, 
żeby to na tyle dojrzało, żeby mogło stanąć na Radzie Miasta. Ja, wraz z kolegą Jerzym 
Cyprysiem, zgłosiliśmy wniosek do budżetu, żeby takie Centrum Innowacyjne wybudować  
w Rzeszowie. Mało tego, w 2011 r. zgłosiliśmy ten wniosek do budżetu i Prezydent zgodził się 
go przyjąć. To była wielka szansa na to, żeby takie centrum w Rzeszowie powstało. Wtedy my 
głosowaliśmy za tym, żeby ten budżet przyjąć. To jest to, co dziś Pan Prezydent nam 
wypominał, żeby tak było. Właśnie dlatego, że Prezydent się zgodził, żeby ten ICENT był  
w Rzeszowie. Nie minęło pół roku i co się stało? Ta Rada, Radny Konrad Fijołek, poniekąd też 
z inspiracji Prezydenta, doprowadzili do wykreślenia tego Centrum Interaktywnego z budżetu 
Miasta Rzeszowa. Ludzie, którzy byli fascynatami tego centrum, którzy chcieli, by ono powstało 
w Rzeszowie, w tym ja i Jerzy Cypryś, byliśmy bardzo zdziwieni. Dlatego, że wy tą decyzją 
doprowadziliście do tego, że w Rzeszowie ono nie miało szans powstania. Nie dziwmy się, że 
tacy ludzie jak Tomasz Michalski i Paweł Pasterz, zaczęli rozmawiać z Marszałkiem, żeby  
w porozumieniu z samorządem województwa coś takiego wybudować, skoro z takim afrontem 
spotkali się w Rzeszowie. Udało im się od 2016 r. doprowadzić do tego, że najpierw została 
podjęta pozytywna decyzja o tym, że Marszałek jest tym zainteresowany, potem w listopadzie 
2017 r., nastąpiła zmiana RPO właśnie pod tym kątem, żeby tę inwestycję wpisać do budżetu 
województwa. Po trudnych negocjacjach udało się przekonać polityków z różnych powiatów  
i z różnych opcji, żeby zgodzili się, żeby ta inwestycja powstała w bezpośrednim otoczeniu 
Rzeszowa. Wiecie Państwo jak to jest z politykami powiatowymi, że każdy ciągnie do swojego 
powiatu i ludzie z Dębicy, czy z Mielca nie są przeszczęśliwi, żeby nie inwestować u nich, tylko 
w Rzeszowie, czy pod Rzeszowem. Ale udało się przekonać ich, żeby to robić w Jasionce. Na 
Rzeszów niestety nie było szansy z przyczyn, o których chociażby wcześniej wspomniałem.  
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W tym roku powstał zespół programowy, który opracowuje program tego obiektu. W tej chwili 
powstają wytyczne do projektu i lada chwila rozpocznie się projektowanie w konkretnej 
lokalizacji właśnie w okolicy Centrum Wystawienniczego. A wy dzisiaj chcecie apelować, żeby 
to wszystko wywrócić do góry nogami. Weźcie pod uwagę, że ta inwestycja musi być rozliczona 
do 2022 r. Jeszcze dziś dzwoniłem w tej sprawie, żeby się dowiedzieć i co się okazuje? Jeżeli ta 
inwestycja nie zacznie być projektowana już, natychmiast, w konkretnej lokalizacji, to będzie 
bardzo trudno do 2022 r., kiedy to RPO się kończy, tę inwestycję zamknąć. A wy dzisiaj chcecie 
zrobić to samo, co z pomnikiem Piłsudskiego. Praktycznie wtedy, kiedy trzeba już robić 
konkrety, gdy trzeba rozwijać tę inwestycję, wy chcecie ją zmienić zupełnie. Chcecie prowadzić 
negocjacje, że ona nie będzie w Jasionce, tylko w Rzeszowie, nie wiadomo na której działce, nie 
wiadomo gdzie. Trzeba było przynajmniej rok temu o tym decydować, albo tak szczerze mówiąc, 
trzeba było w 2011 r. nie wykreślać tego z budżetu, tylko wtedy porozumieć się z samorządem 
województwa i wspólnymi siłami to zrealizować. Dzisiaj macie pretensje, że samorząd 
województwa podjął decyzję poniekąd wbrew Rzeszowowi, bo Rzeszów raz zrezygnował z tego 
centrum. Nie róbmy tego samego, co przed chwilą chcieliśmy zrobić z, a de facto zrobiliśmy,  
z pomnikiem Piłsudskiego. Dosłownie w przeddzień rozpoczęcia robót, wy chcecie wszystko 
wywrócić do góry nogami. Ja bym naprawdę chętnie chciał, żeby to było w Rzeszowie, ale 
jeszcze raz powtarzam, że to między innymi Pan, Panie Radny Konradzie Fijołek, doprowadził 
do tego, że ICENT nie był budowany w Rzeszowie, a dzisiaj Pan chce powrotu do tego.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Te wrzaski, które  
w tej chwili słyszałem z mównicy, to wszystko kłamstwo. Już od 8 miesięcy rozmawiamy  
z Panią Wicemarszałek Marią Kurowską, która jest zdecydowanym zwolennikiem, żeby 
budować przy ul. Kochanowskiego, lub przy ul. Wyspiańskiego i takie były ustalenia. Dodam 
także, że pytałem Pana Marszałka gdzie to będzie budowane? Odpowiedział, że w Jasionce. 
Zapytałem go jak będzie z komunikacją? Jak będzie wyglądał dojazd do Jasionki? Nie wiem, czy 
wolno mi to powiedzieć, ale wyczułem, że Panu Marszałkowi zależałoby na tym, żeby to 
centrum było w Rzeszowie. Odpowiedź była taka: „Posłowie chcą żeby to nie było w Rzeszowie, 
tylko żeby było gdzie indziej.” Jeśli chodzi o Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze, to  
z Wiceministrem Krzysztofem Hetmanem temat był zdecydowanie domówiony, mieliśmy  
38 mln euro i mieliśmy budować przy Asseco, przy łączniku do autostrady od ronda Pobitno 
do ronda Kuronia. Nie ten sejmik, tylko poprzedni sejmik, też pod naciskiem niektórych osób, 
zdecydował by budować to w Jasionce. Kiedyś pojechałem z ministrami oglądać strefę 
ekonomiczną i centrum i oni mówili zdecydowanie, że to nijak nie pasuje do dzielnicy 
przemysłowej. Oczywiście mieli rację, bo to powinno być budowane w Rzeszowie. W tej chwili 
często zwracają się do mnie, żeby zabezpieczyć darmową komunikację na wszelkiego rodzaju 
konferencje. Oczywiście, my pomagamy. Ale tak wygląda ten temat, a nie tak jak Pan Radny 
Kultys tu opowiada.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem: „Ja 
niestety muszę również odnieść się do słów Radnego Kultysa. Ja momentami uwielbiam jak on 
buduje swoją historię, ale tak, żeby jemu pasowało. Wybiera te fakty i tak je przeinacza i obróci, 
żeby były zgodne z tezą. Otóż Panie Radny, ma Pan pecha, bo ja też jestem przez te 16 lat 
Radnym i też pamięć jeszcze mam. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy przyszedł Pan Tomasz 
Michalski z ExploResem i pamiętam każdy krok w tej sprawie. Ja już nie będę się odnosił do 
szczegółów, ale zarzucanie nam, że my coś wykreśliliśmy i byliśmy przeciw, jest naprawdę 
takim przegięciem i manipulacją nie w Pana stylu. Wie Pan dlaczego w 2011 r. tak naprawdę 
nie został wykreślony ten wydatek? Tylko zostało zawarte porozumienie, w oparciu o negocjacje 
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z Panią Wicemarszałek Anną Kowalską, że samorząd województwa przejmuje tę inicjatywę na 
swoje barki, bowiem planowane było pisanie nowego RPO na lata 2014 – 2020 i wiadomo było, 
że tam będziemy szukać źródła finansowania. To w źródle finansowania od samego początku 
był cały problem. Doskonale wiedzieliśmy, że na przestrzeni lat, kiedy po raz pierwszy 
przyszedł z tym Pan Tomasz Michalski z Panem Pawłem Pasterzem, to była wtedy mała 
instytucyjka rzędu 5 mln zł, żeby wybudować coś na początek. Ich marzenia były, żeby to 
rozbudować później. A my zdecydowaliśmy o tym, że to nie będzie malutkie, tylko że to będzie 
duże i za pieniądze unijne, z dofinansowaniem unijnym. Dlaczego zatem, znalazło się właśnie 
tam? Znalazło się w samorządzie, a nie w Rzeszowie? Tylko i wyłącznie dlatego. Więc Pana 
manipulacja jest naprawdę przegięciem nie w Pana stylu. Działo się to, tak jak Pan powiedział, 
w 2011 r., tylko nie zdążył Pan dopytać, dlaczego i po co w tym roku? Bo łatwiej postawić 
zarzut. Co zrobiono dalej? Było uzgodnione z samorządem województwa, że będzie  
w Rzeszowie, za pieniądze unijne, takie centrum budowane. Ale w 2013 r. zmieniła się władza 
wojewódzka. Przyspieszają, bo już wtedy muszą, prace nad RPO i co się dzieje w RPO po 
przejęciu władzy przez PiS? Nagle z jednego Centrum Interaktywnego w RPO, znajduje się 
ich powpisywanych ok sześciu. Wiec niestety Panie Radny to wy wypaczyliście tę ideę w RPO, 
źle to zapisując. Dopiero w wyniku krytyki ze strony szefa Doliny Lotniczej, na całe szczęście, 
bo jak powiedział Pan Prezydent, Pan Marszałek też jest zwolennikiem, by to było jedno duże 
centrum i w Rzeszowie, bo zdaje sobie sprawę z tego co to znaczy, bo jest ze środowiska 
lotniczego, więc decyzją Marszałka, rzeczywiście zmieniono zapisy w RPO. Zmieniono je 
negocjując przede wszystkim z Komisją Europejską, a nie z powiatami. Na szczęście. A Radny 
Kultys próbuje nam tu wmówić, że w wyniku wspaniałej szarży na powiaty, udało się to 
przenieść do Jasionki. Naprawdę wielki sukces. Cudownie. Szkoda, że teraz nie przytoczył Pan 
wielu architektonicznych pojęć i przykładów z Europy itd. Akurat tu zabrakło Panu tych 
argumentów, których na co dzień Pan używa, bo wie Pan doskonale, że to jest nieracjonalne – 
umieszczanie centrum nauki w dzielnicy przemysłowej. Wycieczki do Rzeszowa będą jeździć 
do Trasy Podziemnej, którą chcemy uatrakcyjnić i umultimedialnić za pieniądze także 
Ministerstwa i będziemy przesadzać te dzieci do autobusu i wieźć na drugi koniec miasta  
w korkach, żeby dojechać raptem do Jasionki i będzie dla dzieci wielka atrakcja pozwiedzać 
dookoła frontony fabryk, bo nic więcej tam nie zobaczą. Nie mówiąc już o frekwencji i o szkodzie 
dla samej instytucji. Doskonale Pan Radny wie, i my wszyscy wiemy, że to powinno być  
w Rzeszowie. I nie jest, wbrew pozorom, wcale za późno, bo żadne prace w Jasionce nie są 
zaawansowane jakoś tak daleko, żeby nie mogło być dzisiaj decyzji o zmianie lokalizacji na 
przykład przy Pana działce. Będzie to Pana sukcesem, jeśli to powstanie przy  
ul. Wyspiańskiego. Zatem zagłosujcie Państwo z nami za tym i proszę nie obracać kota ogonem 
i nie próbować pisać nowej historii, bo ja niestety ją znam. Więc nie da Pan rady napisać nowej 
historii. Zatem zagłosujcie za tym, żeby kreatywna instytucja za 100 mln zł była w Rzeszowie. 
Miejcie tę odwagę żeby to zrobić.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Pan 
Prezydent to świetnie wytłumaczył, więc nie będę przedłużać. Przykładem jest tu G2 A Arena 
Centrum Wystawienniczo - Kongresowe. Jak na takie centrum, tam się naprawdę niewiele 
dzieje, nawet ze względu na komunikację. Coś takiego powinno być w Rzeszowie, podobnie do 
tego, co powiedział mój przedmówca. Budżet z województwa podkarpackiego nie udźwignie 
tego centrum i wierzę, że w niedalekiej przyszłości, Marszałek zwróci się do Miasta, żeby to 
wspólnie prowadzić. Nie róbmy tego samego błędu, żeby to centrum wyprowadzić poza miasto. 
Ono powinno być w mieście i to w niedalekiej odległości od jego centrum. Zgadzam się z Panem 



63 
 

Prezydentem, że zarówno ul. Wyspiańskiego, jak i ul. Kochanowskiego to świetne lokalizacje,  
a nie Jasionka.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: „Nie 
dziwię się Radnemu Konradowi Fijołkowi, że szuka na siłę jakiegoś tematu, żeby przykryć 
propozycje, z którymi Radni PiS wychodzą. Szukacie Państwo jakiegoś pomysłu, co tu zrobić, 
żeby te pomysły dotyczące placu wodnego, darmowych przejazdów, czy interaktywnych, 
tematycznych placów zabaw, przykryć. Pewno rano Państwo to wymyślili, że wyjdą  
z inicjatywą takiej uchwały Centrum Łukasiewicza i spróbują przykryć nasze tematy, a może 
się uda? Nie uda się, bo mieszkańcy doskonale znają i czują te tematy i mają tą świadomość, że 
te rzeczy o których my mówimy, które Państwo próbujecie za wszelką cenę zdejmować  
z porządku obrad, są ważne i oni tego oczekują. Dzisiaj się wam nie udało, bo pogubiliście się 
w głosowaniu i jednego z naszych projektów uchwał nie zdjęliście z porządku obrad, więc będzie 
przynajmniej okazja do tego, żeby trochę podyskutować na ten temat. Jeśli wymyślacie już takie 
tematy na siłę, bijecie pianę bez głębszego przemyślenia, bez refleksji, nad uchwałą rozdaną 
Radnym na kilka sekund przed sesją, to nie oczekujcie, że ta dzisiejsza dyskusja będzie miała 
głębszy charakter. Skoro robicie Państwo tego typu apele, to myślę, że dobrą praktyką byłoby 
powiadomienie i zaproszenie Marszałka na sesję i pozwolenie mu wypowiedzenia się  
w tym temacie. Zamiast tego opowiadacie różne historie. Prezydent jedną, Radny Konrad 
Fijołek drugą i podtrzymujecie przy życiu jakiś temat, którego rolą jest tylko i wyłącznie 
charakter maskowniczy do propozycji PiS. Jest to trochę żałosne i liczymy, że nad takimi 
poważnymi tematami będzie jakaś szersza, wcześniej przygotowana dyskusja. Wy nie potraficie 
tego zrobić.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Podobało mi się to 
sformułowanie mojego przedmówcy, a mianowicie: „przykryć temat”. Weszło już to w krew 
Radnym z PiS, że „przykrywają tematy”. Nauczyli się tego w doskonały sposób.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka 
– Przewodniczącego Klubu Radnych PiS – powiedział: „Przypomnę Panu, że to dzisiaj  
z samego rana, przed rozpoczęciem sesji, to Pan podrzucił mi projekt kolejnej waszej uchwały 
też pisany „na kolanie”. Zresztą to już nie pierwszy raz, bo tu macie palmę pierwszeństwa. 
Wiem też, że ten projekt został wpisany do realizacji dla Wojewódzkiego Domu Kultury i mam 
pytanie, czy WDK da sobie radę, żeby go zrealizować?” 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Ja się generalnie zgadzam z rozumowaniem 
Radnego Pana Konrada Fijołka. Mało tego, ja powtórzę, że ja bym wolał, żeby to centrum było 
w Rzeszowie. Pociągnę teraz Pana rozumowanie. Ja pamiętam, że jak doprowadzono do tego, 
że ICENT został wykreślony z budżetu Miasta Rzeszowa, że Pan Prezydent mówił, że to 
powinno być zadanie województwa, że Miasto nie powinno mieć w tym swojego udziału. I to 
był błąd. Lepiej było zrobić tak, żeby to było wspólne działanie i wtedy to byłby argument dla 
różnych radnych i polityków z województwa, żeby mieć kartę przetargową, żeby robić to  
w Rzeszowie. Wy chcieliście, żeby to robił ktoś inny, to robi ktoś inny. Ja żałuję, bo ja bym 
wolał, żeby to robił Rzeszów, ale to wy doprowadziliście do tego, że robi to ktoś inny. Jeszcze 
raz powtarzam, że do 2022 r. musi być to rozliczone. Jeżeli już nie ruszy projektowanie tak, jak 
oni sobie zaplanowali, to są marne szanse, żeby do 2022 r. to zrealizować i rozliczyć. A Pan 
Prezydent dziś mówi,  skądinąd super, o lokalizacji – ul. Kochanowskiego. A czyje są tereny na 
ul. Kochanowskiego? Marszałka? Miejskie? Nie, one są kolejowe. Nie ma szans na to, żeby 
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rozmawiać dziś o takich terenach mino, że ja mówiłem lata temu, a Pan Prezydent wtedy 
zachęcał żeby to developerzy kupowali te tereny. To ja zachęcałem, żeby to Miasto się 
zainteresowało tymi terenami. Pamiętam w „Nowinach” artykuł red. Bartosza Gubernata, 
który cytował rzecznika prasowego – Macieja Chłodnickiego i Pana Prezydenta, że Miastu 
zależy, żeby to developerzy kupili te tereny. Trzeba było wtedy walczyć o te tereny, pozyskać je 
dla Miasta i dzisiaj proponować, żeby tam robić takie centrum. Dzisiaj, skoro te tereny nie są 
własnością Miasta, to co wy proponujecie? Niderlandy sprzedajecie? To nie ma sensu.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał: „Po co 
pozyskiwać te tereny dla Miasta, skoro nie ma pewności, czy centrum będzie na terenie 
Rzeszowa?” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odpowiedział: „Dlatego też mówię, że ja bym wolał, żeby to 
było w Rzeszowie, ale jeśli oni mają napięte terminy, a RPO już ruszyło i ruszyły prace 
projektowe, to trzeba było rok temu o tym myśleć. Rok temu przekonywać do tego, a nie dzisiaj. 
Bo dzisiaj podjęcie tego typu uchwały i przekonanie województwa do zmiany lokalizacji, 
spowodowałoby de facto to, że wypadłoby to z RPO. Niestety, ja dziś pod tym kątem 
rozmawiałem i dostałem potwierdzenie, że jeżeli to nie będzie kontynuowane w tej lokalizacji, 
to możemy zapomnieć, że w ramach RPO to będzie zrealizowane. I to jest wasza uchwała „na 
kolanie”. Nie przemyśleliście tego i nie dowiedzieliście się niczego. Uchwała „na kolanie”  
i mówiąc krótko - do śmietnika. Choć intencja jest generalnie bardzo dobra, tylko o wiele lat za 
późno.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Sprawa jest bardzo 
poważna, bo śmiem twierdzić, że w ciągu dwóch lat samorząd województwa tej inwestycji nie 
zrobi. Na czym opieram takie twierdzenie? Na przykładzie al. Sikorskiego. Kiedy kończyła się 
poprzednia perspektywa unijna, podjęliśmy się zrobienia dużego odcinka al. Sikorskiego do  
ul. Malowniczej i zdążyliśmy. Chcieliśmy również budować przedłużenie al. Sikorskiego  
w Tyczynie. My skończyliśmy już dawno, a w tej chwili tam prace się wloką. Dzisiaj pytali 
mnie ludzie, dlaczego nie podjęliśmy się budowania mostu na Strugu i budowy ulicy do  
ul. Orkana, która w tej chili jest budowana, ale ślamazarnie. Jeśli Pan Robert Kultys martwi 
się o terminy, to trzeba to przekazać do Rzeszowa, my to zrobimy szybko. Natomiast jeśli chodzi 
o urzędników Pana Marszałka, to jestem przekonany, że przeciągną terminy.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – ad vocem: „Panie Prezydencie, jeśli Pan się podejmie budowy 
tego centrum w Rzeszowie, to ja to poprę.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pan nie ma siły 
przebicia, żeby wpłynąć na służby Pana Marszałka. Pan może jedynie o tym gadać.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem do 
wypowiedzi Radnego Pana Roberta Kultysa: „Mogę podać przykłady 2 lub nawet  
3 inwestycji z RPO, które są w jeszcze mniejszym stopniu zaawansowania niż centrum. To nie 
jest prawda, że już dzisiaj trzeba działać, bo inaczej w Jasionce to nie powstanie. Jeśli to trafi do 
Wojewódzkiego Domu Kultury, który nie ma doświadczenia w takich inwestycjach, to 
inwestycja nie zostanie zrealizowana.” 
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Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: 
„Mam taką refleksję, że jeśli Miasto tak się weźmie za jakąś robotę, jak za obwodnicę 
południową, lub jak za wymianę kostki brukowej na ul. 3 Maja, to gratuluję, to wolimy nie. 
Dziękujemy bardzo.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Ul. 3 Maja jest 
piękną ulicą, zrobiliśmy ją przed czasem i budujemy kolejne.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – powiedział: „Najgorsze w tym wszystkim jest to, że 
prawa strona, oczywiście to nie dotyczy wszystkich, to Radni Miasta Rzeszowa, którzy powinni 
robić wszystko, żeby różne rzeczy powstawały właśnie w Rzeszowie, a nie poza miastem. Radny 
Kultys wykazał się bohaterstwem, bo powiedział, że centrum powinno powstać w Rzeszowie, 
ale Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS już tego nie powiedział. Dziwię 
się, bo to nie jest posiedzenie sejmiku województwa podkarpackiego, tylko posiedzenie Rady 
Miasta Rzeszowa. Proszę dziennikarzy, żeby mocno podkreślili, że Radni Miasta Rzeszowa 
chcą rozwijać województwo, a od Rzeszowa odpychają inwestycje. Startujcie tam i zostawcie 
innym miejsca.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Oficjalnie informuję 
Wysoką Radę, że otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące budowy 
nowej siedziby Sądu Okręgowego. Temat został zawieszony z uwagi na to, że Urząd 
Marszałkowski nie wyraża zgody na to, żeby dofinansować to przedsięwzięcie kwotą 10 mln zł. 
Mówię to oficjalnie i przekazałem też kopię pisma do Urzędu Marszałkowskiego, żeby być fair 
wobec Urzędu. Zatem, póki co przejęcie zamku i budowa nowego obiektu dla Sądu, wisi  
w powietrzu.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego  
o wybudowanie regionalnej instytucji popularyzującej naukę i innowacje na terenie 
miasta Rzeszowa została przyjęta 15 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w nawiązaniu do informacji przekazanej przez 
Prezydenta Miasta odnośnie budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego, powiedziała: 
„Postuluję, aby Rada Miasta Rzeszowa zaapelowała do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, aby zrewidował swoje stanowisko, przemyślał swoją decyzję i być może 
ostatecznie przekazał środki na ten cel. Uważam, że to jest niedorzeczne, żeby z naszego miasta 
uciekła taka inwestycja. To jest przecież kolejne 100 mln zł. Trzeba dbać o Rzeszów  
i o centrotwórcze rzeczy w mieście.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Ja rozumiem, że intencją tego, żeby Marszałek 
dopłacił do budowy nowej siedziby sądu, było to, żeby przejąć zamek i żeby Miasto mogło 
korzystać z budynku zamku. Niewątpliwie jest to bardzo szczytna idea, ale pamiętajmy, że to 
polega na tym, że Marszałek by sfinansował to, że Miasto przejmie zamek. Marszałek nie jest 
zainteresowany przejęciem zamku. Rzeszów przejąłby zamek, a Marszałek współfinansowałby 
budowę Sądu. W związku w tym ja mam bardziej konstruktywną propozycję tego apelu. 
Zwróćmy się do wszystkich okolicznych samorządów: Łańcuta, Przeworska, Dębicy, żeby od 
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nich wydobyć pieniądze na budowę sądu. Zobaczymy, jak chętnie odpowiedzą: „za”. Ciekawe 
czy zgodzą się na to, żeby Rzeszów przejął zamek?” 
 
ad 18. 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 
Rzeszowa dotyczących budowy wodnego placu zabaw. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (kserokopia projektu uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 43 do protokołu). Dokonał również prezentacji 
pn.: „Place zabaw w Rzeszowie” (prezentacja stanowi załącznik nr 44 do protokołu). 
Powiedział: „Meritum prezentacji jest wodny plac zabaw. W Rzeszowie brakuje oferty dla 
najmłodszych. Te place zabaw, które w tej chwili mamy w naszym mieście, to wszystkie tak 
naprawdę są takie same i mają charakter katalogowy i w zasadzie są identyczne. Wiele z nich 
jest zaniedbanych. Przedstawię kilka zdjęć obrazujących place zabaw w Rzeszowie po to, by 
mogli Państwo zobaczyć jak uboga oferta jest dla dzieci i dlaczego tak ważne jest żeby, m. in. 
wodny plac zabaw w Rzeszowie powstał.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przerywając 
wypowiedź Radnego Pana Marcina Fijołka – Przewodniczącego Klubu Radnych PiS, 
powiedział: „Nie mówimy o zwykłych placach zabaw, tylko o wodnych placach zabaw. 
Wszyscy są już zmęczeni, więc proszę zmierzać do meritum sprawy i wyświetlić te slajdy, które 
obrazują wodne place zabaw.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – kontynuując 
swoją wypowiedź, powiedział: „Wasza ignorancja dla ważnych spraw w Rzeszowie jest 
niewytłumaczalna. Oferta placu zabaw w Parku Solidarności przedstawia się bardzo smutno 
jeśli chodzi o ich stan i atrakcyjność dla dzieci. Plac zabaw pomiędzy ul. Cichą a ul. Graniczną 
nie zabezpiecza wystarczająco potrzeb mieszkańców, tak samo plac zabaw przy Przedszkolu  
Nr 43 na ul. Cichej. Kolejny plac zabaw przy ul. Karola Wojtyły, który jest nowy, niedawno 
wybudowany i w moim przekonaniu jest to zmarnowana szansa na stworzenie ciekawego 
miejsca dla najmłodszych. A tak wyglądają place na Osiedlu Nowe Miasto. Jak powinny place 
zabaw wyglądać, wszyscy wiemy. A tak prezentuje się wodny plac zabaw, który za kilkanaście 
dni będzie otwarty w Stalowej Woli. Stalowa Wola była gotowa do tego, żeby taką atrakcję dla 
dzieci i rodzin wybudować. Myślę, że jest to bardzo atrakcyjna propozycja. Podobny wodny 
plac zabaw ma również Przemyśl. Rzeszów do tej pory takiej atrakcji nie był w stanie 
wybudować. Wodne place zabaw mają to do siebie, że mają charakter darmowy i nie trzeba za 
nie płacić tak jak w przypadku ROSIR – u. W tej chwili funkcję wodnego placu zabaw  
w naszym mieście pełni fontanna multimedialna, gdzie dzieci biegają w miejscu, które jest do 
tego kompletnie nieprzystosowane i jest dla nich niebezpieczne. Tego typu atrakcje w Rzeszowie 
są naprawdę bardzo potrzebne. Jeśli przejdziecie się Państwo w upalny dzień w okolice fontanny 
multimedialnej, zobaczycie tam tłumy biegających dzieci i rodzin, które tam spędzają czas. Ale 
ja im się nie dziwię, bo oni nie mają innego miejsca do tego, żeby w ten sposób spędzać czas 
wolny, jeśli mają ochotę skorzystać z atrakcji wodnych. Rzeszów potrzebuje tego typu 
rozwiązania. Przykład Stalowej Woli pokazuje, że można o takie inwestycje powalczyć. Stalowa 
Wola dodatkowo otrzymuje 1 mln zł dofinansowania z Ministerstwa. Da się to zrobić i nie 
mogę zrozumieć, dlaczego do tej pory Rzeszów tego nie zrealizował. Szesnaście lat 
prezydentury Pana Prezydenta, a do dzisiaj taka inwestycja nie jest w stanie powstać. Próbuję 
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ją teraz przedstawić, a jedynym waszym argumentem jest zakłócanie mojej wypowiedzi  
i przekrzykiwanie.”   
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Ani Pan Marcin 
Fijołek, ani Pan Robert Kultys nie poszli do Stalowej Woli, pomimo, że jest tam wodny plac 
zabaw, ani do Przemyśla. Tylko przyszli do Rzeszowa. Jeśli chodzi o wodne place zabaw, 
oczywiście przy al. Lubomirskich, w Parku Papieskim i nie wiem czy Pan Marcin Fiołek był 
również na placu zabaw na terenie ROSIR – u? Nie był Pan. Ale przyszedł Pan do Rzeszowa, 
bo w Rzeszowie zrobiono setki różnych inwestycji za miliardy złotych. Zawsze można 
powiedzieć, że w Dubaju jest najwyższy budynek na świecie i zapytać, czego takiego nie ma  
w Rzeszowie? Powiedział, że Rzeszów ma swoją politykę i On, jako prezydent, ma 
swoją politykę i póki co, ta polityka powoduje, że ludzie przyjeżdżają do Rzeszowa, 
w tym m. in. Radny Pan Marcin Fijołek. Dodał także: „Wspomniał Pan, że minęło 16 lat 
i takiego parku nie zrobiono w Rzeszowie. To proszę się przeprowadzić do Stalowej Woli, nikt 
Pana nie powstrzymuje.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – ad vocem: „Mam 
pytanie do Pana Prezydenta - czy stał Pan kiedyś w kolejce do basenów na ROSI – rze? 
Zapraszam do takiej kolejki. Czterdzieści minut stania po to, żeby kupić bilet. To, ile ludzi jest 
przy fontannie multimedialnej, to pokazuje, jaki jest głód w Rzeszowie na tego typu atrakcje,  
a Miasto nie jest w stanie ich zagwarantować. Nie jest w stanie zabezpieczyć tych potrzeb 
mieszkańców.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Ale to świadczy  
o tym, że są takie urządzenia, a ludzie z nich korzystają. Można by było powiedzieć, że na 
Żwirowni jest również głód tego typu atrakcji, bo ostatnio startowało tam aż 1000 zawodników 
na zawodach triatlonowych.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się 
do wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka – Przewodniczącego Klubu Radnych 
PiS powiedział: „Wierzylibyśmy wam bardziej, gdybyście zagłosowali za fontanną 
multimedialną, ale akurat było odwrotnie.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – odnosząc się do prezentacji dokonanej przez 
Radnego Pana Marcina Fijołka – Przewodniczącego Klubu Radnych PiS powiedział: 
„Takie rzeczy się zdarzają, kilka rzeczy jest popsutych na tych placach zabaw, ale to się po 
prostu naprawia.” Kolejno poprosił o wyświetlenie zdjęcia z 30 maja 2018 r. pn. „Plac 
strachów w Tuchowie”. Poinformował, że Tuchów jest koło Tarnowa. Odczytał fragment 
artykułu umieszczonego pod zdjęciem: „Połamane elementy drewnianych drabinek, 
zardzewiałe huśtawki, rozpadająca się piaskownica czy zniszczone ławki, tak prezentuje się 
jedyny plac zabaw w Tuchowie, nad którym opiekę sprawuje gmina. Mieszkańcy nie kryją 
swojego oburzenia takim stanem miejsca zabaw swoich pociech i zastanawiają się nad oddaniem 
sprawy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.” Dodał, że takie rzeczy się 
zdarzają wszędzie. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – odnosząc się do prezentacji dokonanej przez Radnego 
Pana Marcina Fijołka – Przewodniczącego Klubu Radnych PiS powiedział: „Jest to 
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zwykła manipulacja i nieuczciwość. Tak się nie robi. Czy uczciwie Pan sprawdził, czy place 
zabaw, które były trochę podniszczone, są faktycznie własnością Miasta, czy jakiejś spółdzielni 
mieszkaniowej? Bo to ma znaczenie i to jest właśnie nieuczciwość i tak się nie robi. Pana wstęp 
do parku wodnego był zwykłą manipulacją i igraniem na uczuciach i emocjach. Powinno się 
pracować rzetelnie, chłodno i merytorycznie, a emocje nie powinny tutaj w ogóle odgrywać roli. 
Na drugi raz proszę bardzo o uczciwość, bo ja czuję się oburzony, tym co Pan pokazał i całym 
tym wstępem, a szczególnie manipulacją i graniem na emocjach, bo tego się nie robi. Po drugie, 
ja jestem człowiekiem wody i chciałbym, żeby w każdym miejscu w Rzeszowie tryskała woda  
i żeby można było się w niej chlapać i pływać. Park wodny jest przewidziany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa, o czym wspominała Radna Pani Jolanta Kaźmierczak. 
Wiec moim zdaniem nie ma potrzeby, żeby w tej chwili nad tym dyskutować, bo ten park wodny 
powstanie. Czy sprawdził Pan jaka jest sytuacja z bulwarami rzeszowskimi? Jakakolwiek 
infrastruktura, jaka tam powstanie w przypadku powodzi zostanie zniszczona, a pieniądze 
zmarnowane. Zgłaszam zatem wniosek o zamknięcie dyskusji lub skierowanie projektu uchwały 
do Komisji.” 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji. 
 
Wniosek nie uzyskał akceptacji Radnych. Za zamknięciem dyskusji było 10 Radnych, 
13 Radnych było przeciwnych. 
 
W związku z powyższym, kontynuowano dyskusję. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – odnosząc się do prezentacji dokonanej przez Radnego Pana 
Marcina Fijołka – Przewodniczącego Klubu Radnych PiS powiedział: „Wskazał Pan  
w prezentacji Osiedle Nowe Miasto, które jest akurat moim osiedlem, a w Pana okręgu 
wyborczym, z którego Pan kandydował do Rady Miasta Rzeszowa. Szanowni Radni, nie 
możemy pozwolić sobą manipulować, mówiąc, że jest to społeczna presja. To jest społeczne 
kłamstwo i społeczne wprowadzanie mieszkańców miasta w błąd. Proszę zwrócić uwagę, że 
przy ul. Pelczara nie tak dawno otwieraliśmy piękny, nowoczesny plac zabaw wybudowany  
w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystarczy popatrzeć z mojego balkonu na 
tereny utrzymywane przez Miasto i na tereny utrzymywane przez spółdzielnię mieszkaniową. 
Na nowym placu zabaw dzieci się świetnie bawią. Trzeba było zrobić takie zdjęcie. Proszę 
jeszcze popatrzeć na nowoczesny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11, czy też Nr 23, 
gdzie jest świetne, atrakcyjne boisko i nowoczesny plac zabaw. Pan zbyt mało wykazuje 
zainteresowania miastem. Nie widzi Pan Parku Papieskiego, ani Żwirowni, gdzie wiele ludzi 
korzysta z tego placu wodnego. Nie widzi Pan także bulwarów rzeszowskich i ile tam jest 
placów zabaw. Jestem tam bardzo często i widzę, ilu tam ludzi spędza czas na rowerach, rolkach, 
spacerują, grillują, bo tam jest wszystko, co jest potrzebne do fantastycznego spędzenia czasu 
wolnego. Piękny plac zabaw jest też także na Osiedlu Baranówka, gdzie odbywały się Dni 
Osiedla. W mieście jest tego bardzo dużo. Wprowadzacie mieszkańców w błąd. Na Osiedlu 
Radnego Jęczmienionki też jest piękny plac zabaw i boisko. Pan Marcin Fijołek wprowadza 
ludzi w błąd, bo nie zna miasta, bo nie pochodzi stąd. Ponadto, za wszystkimi tymi rzeczami, 
które wymieniłem, Radni PiS głosowali przeciw: za fontanną multimedialną, w związku  
z ROSIR – em też mieliście różne pomysły. Poza tym nie stoi się tam w kolejkach, bo 
uruchomiono dodatkowe, funkcjonalne kasy. Być może w pierwszych dniach po otwarciu były 
kolejki, bo było bardzo duże zainteresowanie. Teraz wróciło do normalności i jest w porządku. 
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Proszę nie prowadzić populizmu, bo albo Pan tego nie widzi, albo Pan poddaje się obcej sile, 
która Panem kieruje.” 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Drodzy koledzy z Klubu Radnych 
„Rozwój Rzeszowa” dajecie się wkręcić w dyskusję, która przy projekcie uchwały w ogóle nie 
powinna mieć miejsca. Ta uchwała powinna zostać odrzucona, ponieważ Pan Prezydent w tym 
kierunku zadziałał. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa jest wpisany 
wodny plac zabaw. Chciałabym teraz złożyć wniosek do Radnych z PiS – u, a w szczególności 
do Radnego Marcina Fijołka. Pokazywał nam Pan przed chwilą Stalową Wolę, bo zapewne ten 
plac zabaw powstał ze środków unijnych. My mamy wpisane w budżecie środki, więc proszę  
o to, by wystarali się Państwo o środki unijne i Pan Prezydent będzie działał. Nie trzeba ustalać 
kierunków działania Prezydenta, a Państwo będziecie mieć chwałę, że załatwiliście pieniądze 
dla Rzeszowa.” 
 
Radna Pani Maria Warchoł – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „To jest już 
szczyt dyskusji, która może nas zbulwersować, choć wydawałoby się, że ten temat powinien być 
nam wszystkim bliski. Mówiąc we własnym imieniu, ale myślę, że też w imieniu moich kolegów 
Radnych, nie pozwolimy sobie wmawiać, że w Rzeszowie rzeczywiście w zakresie 
zabezpieczenia placów zabaw i możliwości wypoczynku, nic się nie dzieje i niczego Pan 
Prezydent nie dokonał, bo jest wręcz odwrotnie. Od wielu lat budowane są place zabaw, a jeśli 
chodzi o wodny plac zabaw, to należało być obecnym na uroczystym otwarciu wspaniałego, 
nowoczesnego, europejskiego wodnego placu zabaw. Warto było uczestniczyć w tym 
wydarzeniu i zobaczyć, czym się Miasto może poszczycić i czym się możemy chlubić. Tak jak 
powiedziała moja przedmówczyni, w perspektywie jest budowa parku wodnego. Naprawdę 
poczułam się obrażona i urażona, jako mieszkanka i Radna pokazywaniem takiego stanu 
fragmentów placyków zabaw, gdy w mieście od wielu lat prowadzone są w tym zakresie 
inwestycje, remonty i przede wszystkim budowy wspaniałych, ogólnodostępnych placów zabaw 
przy szkołach i przy przedszkolach, ale także i na otwartych przestrzeniach osiedlowych. 
Budowane są siłownie terenowe, różnorodne place zabaw dla dzieci młodszych i starszych  
i krzywdą jest dla nas wszystkich to, że możemy obserwować rozpowszechnianie takich 
nieprawdziwych informacji, jakoby Pan Prezydent nie dbał o tę część inwestycji w zakresie 
rekreacji i rozrywki dla dzieci i młodzieży, ale i też dorosłych. Kilkakrotnie w ciągu roku 
dokonywane są przeglądy placów zabaw na poszczególnych osiedlach. Odnoszę się ciągle do 
terenów miejskich, bo wiadomo, że spółdzielnie też działają we własnym zakresie i dbają w miarę 
możliwości, może nie zawsze jakbyśmy tego oczekiwali, ale również starają się dbać o te place 
zabaw. Dlatego uważam, że pokazywanie jakichś rzeczywiście wymagających naprawy miejsc, 
obraża nas jako mieszkańców Rzeszowa i jako Radnych. Ale to są tylko fragmenty, podczas gdy 
my powinniśmy myśleć i mówić o perspektywie i o tych projektach, które są już zaplanowane  
i o tych inwestycjach, które zostały świeżo zrealizowane. Tym powinniśmy się cieszyć.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Jestem zbulwersowany tymi zdjęciami, bo myślę, 
że jest to chybione. Skoro stwierdził Pan, że te urządzenia są w fatalnym stanie, to powinien 
Pan od razu zgłosić do ich właściciela konieczność ich natychmiastowej naprawy ze względu 
na bezpieczeństwo dzieci. Jeśli chodzi o sam pomysł budowy placu wodnego na bulwarach, to 
on też jest chybiony ze względu na część zalewową. Ponadto pragnę przypomnieć, że w ramach 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego był zgłoszony taki projekt. Poczekamy i zobaczymy ile 
ten pomysł zyska głosów poparcia. Jest Pan członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej. 
Każdego roku do budżetu, od wielu lat, wprowadzamy co najmniej 500 tys. zł na modernizację 
i remonty placów zabaw. Mam tę przyjemność być praktycznie na wszystkich placach zabaw, 
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bo moje wnuki z nich korzystają. Mogę więc stwierdzić, że są one w naprawdę dobrej kondycji, 
w stosunku do innych miast. Przypominam Państwu, że w zeszłym roku prezentowany był 
piękny projekt, do którego myślę, że wrócimy po odzyskaniu tych terenów, o które czynimy 
starania. Mam jednak pytanie: skąd wziąć pieniądze? Czy w tym przypadku, jako decydenci, 
znajdziecie Państwo jakiś projekt pomocowy, do którego będziemy mogli aplikować o pozyskanie 
środków na budowę? Jeśli tak, to na pewno zagłosujemy wszyscy za tym tematem. Dzisiaj jest 
to po prostu populistyczne i bardzo kłopotliwe. Natomiast zapraszam na place zabaw na Osiedle 
Baranówka, na plac zabaw w Parku Papieskim. Jest ich mnóstwo. Proszę o jedno, skoro jesteście 
Państwo przy władzy i macie możliwości tworzenia, wskazywania tych możliwości 
finansowych, wpływania na tworzenie różnych programów, to zachęcam i wtedy wszyscy za 
tym zagłosujemy.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił 
Radnych o nieopuszczanie sali obrad przed zakończeniem sesji.    
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Z tego co 
zrozumiałem, to nikt nie jest przeciwko budowie parku wodnego w Rzeszowie. Jest to ważna 
kwestia, że wszyscy uważamy, że park wodny jest potrzebny. Nie wszystkie miasta mają takie 
rozwiązania. Jest to nowa forma rekreacji i jest na nią bardzo duże zapotrzebowanie. Myślę 
więc, że ten nasz apel pokryje się z tym, co każdy uważa i nie ma tu jakichś niepotrzebnych 
rozbieżności. Przy okazji rozmowy o miejscach do zabawy, chciałbym zwrócić uwagę na jedną 
dość poważną kwestię. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jesteśmy tu po to, żeby o takich rzeczach 
mówić, zwłaszcza w obecności Pana Prezydenta i osób decyzyjnych. A mianowicie, między 
rodzicami jest taka opinia, że jest bardzo dużo drobnych urazów związanych z zabawą dzieci 
na fontannie multimedialnej. Myślę, że to bardzo łatwo zweryfikować a propos naszego 
szpitala. Taka jest przynajmniej opinia rodziców i faktycznie mamy z tym problem, bo my 
wszyscy przymykamy oko na to, że dzieci się tam bawią, a tam jest beton, jest ślisko, woda nie 
jest przebadana przez Sanepid itd. Zatem, jeżeli chcemy utrzymywać status quo, żeby dzieci się 
tam fajnie bawiły, bo naprawdę gromady uśmiechniętych dzieciaków tam się bawią, to 
przebudujmy tę fontannę i zabezpieczmy ją, a jak nie, to zbudujmy jak najszybciej park wodny 
z prawdziwego zdarzenia, bo tak naprawdę akceptujemy dużą urazowość. Nie wiem czy to jest 
prawda, ale z paru źródeł słyszałem, że tam do takich sytuacji dochodzi. Nie dziwię się, bo ja 
swojego małego dziecka nie puściłbym na ten beton.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zapytał przedmówcę o ilość tego 
typu zdarzeń. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – odpowiedział: „Powtarzam jeszcze raz wyraźnie: ja nie mam 
takich danych. Jak rozmawia się z rodzicami, a sam mam dzieci w przedszkolu i w szkole, 
wszyscy rodzice mówią, że takie sytuacje się zdarzają. Nie mam danych, bo po to jest Miasto, 
żeby to sprawdziło. Może warto to sprawdzić, bo być może to się nie pokryje z prawdą i być 
może są to tylko plotki, ale rzeczywistość taka jest.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Dobrze Pan 
powiedział, że to tylko plotki, a plotek się nie powtarza.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Jeśli ja widzę, że dzieci się bawią na śliskim 
betonie, to może warto się tym zainteresować?” 
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Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Wracając do meritum sprawy, 
przypomnę, że temat budowy wodnego placu zabaw nie jest nowym tematem. My tylko go 
przypominamy. Już w 2012 r. został ogłoszony konkurs, do którego zostały zgłoszone bardzo 
fajne projekty parku wodnego na bulwarach. Wiem, że wtedy Miasto wydało pewne środki  
i kupiło prawa autorskie do tej rewitalizacji parku. Odpowiadając Panu Prezydentowi, 
mieszkańcy owszem, doceniają to, co zostało w tej chwili zrobione na ul. Pułaskiego. Myślę, że 
głównie dzięki staraniom Rady Miasta, ponieważ wszyscy apelowaliśmy o to, żeby w końcu coś 
zostało zrobione z basenami. Ja pamiętam jeszcze w 2010 r., gdy razem z Panem Marcinem 
Fijołkiem i Panem Jerzym Cyprysiem, apelowaliśmy o rozbudowę parkingu na ul. Pułaskiego  
i zrobić tam nawet parking wielopoziomowy. Są na to dowody i protokoły. Ale też byłem 
osobiście na ROSI – rze i mieszkańcy, owszem chwalą, to co zostało zrobione, ale też pokazują 
to, czego tam jeszcze brakuje. Oceniając te tłumy ludzi, którzy w tej chwili korzystają z basenów 
i z fontanny multimedialnej, to wszyscy mówią, że dobrze że są te obiekty, ale jest to za mało. 
Dlatego apelujemy, jako Radni, do władz Miasta Rzeszowa, żeby nie odkładać tematu 
zagospodarowania bulwarów i tematu budowy parku wodnego.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił się do 
prowadzącego obrady, by powrócić do tematu związanego z omawianym projektem 
uchwały.  
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Proszę zatem wszystkich Radnych, 
byśmy wspólnie podjęli tę uchwałę, ponieważ na to czekają mieszkańcy. Co do placu zabaw na  
ul. Kustronia, o którym mówił Radny Pan Wiesław Buż, to zapraszam wszystkich Radnych  
i Panów Prezydentów z rodzinami na Dni Osiedla Mieszka I, które odbędą się 1 lipca. Mam 
nadzieję, że wspólnie będziemy mogli zobaczyć, co się tam udało zrobić, ponieważ to dzięki 
determinacji mieszkańców te tereny udało się urządzić w ramach Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „W tej chwili musimy 
budować żłobki, przedszkola i szkoły, bo przybywa dzieci. Place zabaw to potrzeby niższego 
rzędu. Bezwzględnie w tej chwili musimy budować szkoły. Na to się przygotowuję. Trzy szkoły 
i żłobek i przedszkole przy ul. Iwonickiej i oczywiście przy tych obiektach będą też i place zabaw. 
Taki jest mój kierunek. Skoncentrowaliśmy się dzisiaj na placach zabaw. Te zdjęcia brzydkich 
placów zabaw to pewno z wioski Pana Radnego Marcina Fijołka. Natomiast tu mówiono  
o pięknych placach zabaw. Jeszcze raz powtarzam: musimy iść w kierunku szkół. Na Osiedlu 
Projektant, na Osiedlu Drabinianka, za chwilę będzie budowana szkoła na Osiedlu Wilkowyja, 
na Osiedlu Załęże. Przybywa dzieci, z czego będziemy się cieszyć, a place zabaw będą 
powstawać przy tych obiektach.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: 
„Mam taką smutną konstatację, a mianowicie, że nic Państwo nie zrozumieli z tego, co 
chcieliśmy przekazać. Udowodniliście teraz Państwo to, że nie znacie potrzeb młodych rodzin, 
nie znacie światowych trendów i dodaliście do tego wszystkiego obrażanie się. Jeśli nadal 
będziecie Państwo tak postępować, to na pewno Rzeszów będzie się zmieniał, tylko nie wiem, 
czy na lepsze.” 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – ad vocem: „Panie Radny, powinien 
Pan przeprosić wszystkich. Pan obraża całą Radę i ja również czuję się obrażony. Jak Pan śmie 
w ten sposób mówić. Jest Pan młodym człowiekiem. Nic Pan jeszcze w życiu nie zrobił, a już 
Pan krytykuje innych. Powinien Pan przeprosić, chyba że nie stać Pana na to.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – zwracając się do Radnego Pana Marcina Fijołka – 
Przewodniczącego Klubu Radnych PiS – powiedział: „Młody człowieku, Twoja buta  
i tupet wskazują na to, że czerpiesz wzorce od swoich szefów z ul. Wiejskiej. Ja również czuję 
się obrażony i to co mówisz i jak się zachowujesz jest po prostu niekulturalne, nieeleganckie, 
niegrzeczne i powinieneś, tak jak Pan Prezydent powiedział, przeprosić. Nie wiem, czy stać Cię 
na to.” 
 
 Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwracając się do 
Radnego Pana Marcina Fijołka – Przewodniczącego Klubu Radnych PiS – powiedział: 
„Panie Radny, myślę, że zrozumieliśmy aż za bardzo. W kolejnych Pana wystąpieniach 
pojawiają się insynuacje, pomówienia. W sumie meritum sprawy jest tylko jakby pretekstem do 
tego, aby zaatakować. Wyobrażałbym sobie, że któryś z Radnych ma pomysł i przedstawia go 
pozostałym. Tymczasem Radni PiS robią z tego przedstawienie, którego głównym celem jest 
zupełnie co innego. Stwierdzam z dużą przykrością, że przez te lata nigdy nie było tak źle, jak 
chodzi o kulturę dyskusji, o intencje. I to jest w dużym stopniu Pana zasługa. Żaden z Radnych 
PiS – u, których znam z wcześniejszej pracy, tak się nie zachowywał. Jak tak dalej pójdzie, to 
polityczny obyczaj w naszej Radzie osiągnie dno, a ja niestety nie bardzo wiem, co z tym zrobić. 
Jak zapisać w Statucie rozstrzygnięcia, które pozwolą nam racjonalnie i mądrze debatować,  
a nie kłócić się? Bo to niestety obawiam się, że leży w charakterach i postawach, a nie  
w przepisach.” 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „W Polsce jest 
kilkaset miast, ale miast wojewódzkich jest tylko 16. Z tego względu Rzeszów powinniśmy 
porównywać nie do Przemyśla, nie do Krosna, czy Stalowej Woli, tylko do Krakowa, Wrocławia 
i Warszawy, ponieważ są to inne miasta wojewódzkie, z którymi konkurujemy i rywalizujemy 
i możemy się z nimi porównywać. Jeżeli to sprawdzimy, to parki wodne, w zasadzie, we 
wszystkich miastach wojewódzkich są. Więc z jakiego powodu w naszym mieście, mieście 
wojewódzkim, nie powinniśmy takiego parku wodnego wybudować i nie doganiać tej całej 
czołówki miast wojewódzkich, które już od dawna mają za sobą realizację takich inwestycji?” 
 
Radny Pan Janusz Micał – powiedział: „Pomysł, żeby lokalizować park wodny na 
bulwarach rzeszowskich jest nietrafiony z tego względu, że dochodzi tam często do podtopień. 
Pamiętam, gdy w latach 2009 – 2010 doszło tam do dwukrotnego podtopienia. Teren ten nie 
powinien być w ogóle proponowany do tego typu inwestycji. Ja również czuję się urażony przez 
Radnego Pana Marcina Fijołka, który w ten sposób mówił o placach zabaw. Pół roku temu Pan 
Radny mówił także, że na moim Osiedlu Zwięczyca nie ma placu zabaw. Proszę pojechać na 
ul. Jarową i zobaczyć jaki piękny plac zabaw powstał, również dzięki moim staraniom jako 
Przewodniczącego Rady Osiedla, gdyż zgłosiłem to zadanie do Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zaapelował: „Pracujmy całościowo i myślmy o dobru 
miasta i jego rozwoju. Żyć w zgodzie to wielki sukces na całym świecie.” 
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Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poinformował: „Jeśli zabieramy głos na jakikolwiek 
temat, to trzeba najpierw sprawdzić, czy przypadkiem to, o czym mówimy nie jest już 
realizowane. Otóż, jeśli chodzi o interaktywne place zabaw, to w tym roku na pewno będzie 
dokończony interaktywny plac zabaw realizowany wspólnie z firmą MTU, na którym będzie 
samolot i wieża, a dzieci będą mogły łączyć się z wieży z tym samolotem. Oprócz tego powstaną 
dwa place zabaw. Jeden na Lisiej Górze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci 
niepełnosprawne, a kolejny na Osiedlu Kmity za kwotę 2 mln zł. Dlatego uważam, że cała ta 
dyskusja nie ma sensu, bo place zabaw są w planie realizacji Miasta Rzeszowa.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: 
„Szanowni Państwo. Ze zdumieniem przysłuchuję się tym słowom Waszego oburzenia. Jeśli 
czujecie się obrażeni tym, że pokazujemy zdjęcia miejsc, czy elementów infrastruktury, które 
wymagają naprawy, albo te, które pokazują jakiś trend w mieście związany z tym, że większość 
placów zabaw jest taka sama i brakuje w nich różnorodności i tematyczności, o której mówił 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak mówiąc o placu z firmą MTU, to właśnie takich placów 
potrzebujemy więcej. Ja chciałem pokazać, że w tej chwili zdecydowana większość tych placów 
zabaw, która jest, wygląda tak samo. Nie są one różnorodne, część z nich wymaga naprawy. 
Czy ja pokazywałem to po to, żeby kogoś obrażać? Czy jeśli pokazujemy elementy, które 
wymagają naprawy, to kogoś obrażamy? Czy Wy swoimi interpelacjami do Prezydenta,  
w których zwracacie się o załatanie jakiejś dziury w drodze, obrażacie kogokolwiek? Chyba nie. 
Nie jesteśmy tu też tylko po to, żeby bezkrytycznie klaskać do każdej propozycji, którą Prezydent 
złoży, czy ktokolwiek inny. Tu nie chodzi o to, żeby sobie klaskać, tylko o to, żeby starać się 
naprawiać Miasto i poprawiać to, co w nim jest. To jest chyba nasza misja. Jeśli ktoś czuje się 
obrażony tym, że zobaczył m. in. zdjęcia uszkodzonych placów zabaw, to pokazałem je tylko po 
to, że trzeba je naprawić. To wszystko.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – ad vocem: „Ja czuję się obrażona, że Pan mówi nie na 
temat i obraża Pan nas tu wszystkich.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „Z przykrością muszę stwierdzić, że Pan Radny 
Marcin Fijołek nic nie zrozumiał z tego, o czym mówiliśmy do niego.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa 
dotyczących budowy wodnego placu zabaw nie została podjęta. Za podjęciem 
uchwały głosowało 9 Radnych, 14 Radnych było przeciw.  
 
ad 20. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu 
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć 
dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących  
z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz 
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 45 do protokołu), oraz przedstawił treść 
autopoprawki do ww. projektu uchwały. Nowe brzmienie § 1 pkt 1) lit. c): „Warunkiem 
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udzielenia dotacji celowej jako pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie jest spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od 
prowadzonej działalności w: 
a) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9); 

b) rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  
w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).” 

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu postępowania  
i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć 
dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących  
z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów 
została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”. 
 
ad 21. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 
przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Następnie przedstawił 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 określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 
Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz 
wysokości cen za te usługi została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”. 
 
ad 22. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, dopłat do ceny  
1 m³ odprowadzanych ścieków i do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla 
odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, 
obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”  
Sp. z o. o. w Tyczynie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 47 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m³ 
odprowadzanych ścieków i do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla 
odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, 
obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”  
Sp. z o. o. w Tyczynie została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”. 
 
ad 23. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen 
miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 
wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFRASTRUKTURA 
Sp. z o. o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9. 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 dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen 
miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 
wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFRASTRUKTURA 
Sp. z o. o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9 została przyjęta jednogłośnie 20 głosami 
„za”. 
 
ad 24. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 
graficznymi, stanowi załącznik nr 49 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych została przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie 
przeciwnym. 
 
ad 25. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 50 do protokołu). 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Problem alkoholowy jest bardzo poważnym 
problemem. Mam jedną uwagę do tego projektu uchwały, a mianowicie do tej pory mieliśmy 
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300 miejsc, w których można było sprzedawać alkohol na terenie miasta w detalu  
i 220 w gastronomii, czyli łącznie 520 miejsc. Taka liczba jest wystarczająca i do tego nie mam 
zastrzeżeń. Natomiast przy takim skonstruowaniu projektu uchwały nastąpiła pewna furtka,  
a mianowicie można ustalić 300 miejsc na sprzedaż piwa, 300 miejsc na sprzedaż wina  
i 300 miejsc na wódkę. Razem to daje 900 miejsc. A można ustalić w gastronomii 220 miejsc 
na piwo, 220 miejsc na wino i 220 miejsc na wódkę. Razem dałoby to 660 miejsc. 
Rozmawialiśmy podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, że takie 
sytuacje praktycznie nie będą miały miejsca. Natomiast jest taka furtka, jeżeli w tym brzmieniu 
przyjmiemy uchwałę. Sytuacja jest o tyle trudna, że bardzo wiele małych biznesów rezygnuje 
zwłaszcza ze sprzedaży wódki. Bierze się to stąd, że pojawiają się te duże centra handlowe,  
a bodajże opłata za sprzedaż wódki to miesięcznie 2200 zł i małe punkty nie są w stanie wyrobić 
na tym marży. Proponowałbym poprawkę do tego projektu uchwały i utrzymać jednak te  
300 miejsc w detalu, niezależnie od tego kto ile wybierze sobie możliwości co do rodzaju 
sprzedawanego alkoholu. Jeśli byłaby taka sytuacja, że przedsiębiorców będzie więcej, możemy 
wtedy wrócić do rozmowy. Jest to duże zagrożenie, a problem alkoholowy jest bardzo trudnym 
problemem i jestem zdania, że my jako samorząd powinniśmy w tej kwestii uważać, żeby nie 
wylać dziecka z kąpielą.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Będąc Radnym, 
w 1996 r. zgłosiłem propozycję ustalenia 300 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
Wtedy Rzeszów był zdecydowanie mniejszy. Nie ograniczałbym tej ilości. To, co Pan Radny 
powiedział, ci przedsiębiorcy którzy mają mały obrót i muszą dopłacać, nie będą sprzedawać 
alkoholu. Nie jestem za ograniczaniem liczby punktów sprzedaży alkoholu. Należy ich ustalać 
jak najwięcej.” 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Nie 
zwiększamy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Utrzymujemy taką ilość, jaka 
była.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – zabierając głos w dyskusji, poparł kierunek 
Prezydenta w kwestii zwiększania liczby punktów sprzedaży alkoholu w mieście. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Grzegorza Koryla, 
powiedział: „Pana matematyka jest zła. Nie da się tego tak obliczyć. Nie ma takiego 
zagrożenia, że będzie 900 punktów sprzedaży alkoholu, o czym świadczy to, że wpływy z tzw. 
korkowego od lat utrzymują się na tym samym poziomie. Tak naprawdę sam rynek reguluje 
ilość punktów sprzedaży alkoholu, a w tej chwili te limity, które są ustalone, są 
niewykorzystane. Nie ma tu żadnego zagrożenia ze strony tej uchwały, że będziemy naród 
rozpijać.” 
 
Radna Pani Danuta Solarz – powiedziała: „Wiem, że były prowadzone konsultacje  
z Radami Osiedli w tej kwestii, ale nie wiem, ile tak naprawdę Rad wypowiedziało się na ten 
temat. Czy konsultacje przeprowadzone zostały właściwie? Mieszkańcy z Osiedla Gen.  
Wł. Andersa twierdzą, że na ich osiedlu jest za dużo punktów sprzedaży napojów alkoholowych  
i dochodzi tam do zakłócania porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol.” 
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Radna Pani Maria Warchoł – ad vocem: „Rady Osiedli zgodnie z informacją odnośnie 
propozycji tego projektu uchwały, mogły nie odnosić się do niego, co było równoznaczne  
z jego akceptacją.” 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – powiedział: „Pamiętam, jak na tej sali, podczas  
V kadencji Rady Miasta zwiększaliśmy liczbę punktów sprzedaży alkoholu, ponieważ każda 
reglamentacja i ograniczanie rodzi korupcję. Podane obecnie liczby wystarczają zupełnie, bo nie 
są do końca wykorzystane. Tym, którzy już sprzedają alkohol, przeszkadzają tylko ci, którzy 
otrzymują kolejne zezwolenia. Natomiast z tytułu zwiększonej liczby punktów sprzedaży 
alkoholu, nie zwiększa się spożycie tego alkoholu.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta 
Rzeszowa została przyjęta 15 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących. 
 
ad 26. 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych 
przewozach pasażerskich, na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 51 do protokołu). Powiedziała: „Intencją tej uchwały jest, po 
pierwsze, nadanie studentom, którzy nie są obywatelami polskimi, a studiują na uczelniach 
wyższych, które mają siedzibę w Rzeszowie, uprawnień do bezpłatnego przejazdu, który będzie 
zapisany na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej, wydanej przez organizatora publicznego 
transportu zbiorowego, w oparciu o wykaz imienny studentów, przekazanych przez uczelnie. 
Druga intencja zapisana w tej uchwale, to spełnienie postulatów rodziców uczniów objętych 
obowiązkiem szkolnym, którzy nie będą musieli poświadczać co roku faktu pełnienia obowiązku 
szkolnego. Dotyczy to uczniów szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, o których 
mówi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i mają prawo do korzystania z ulg. 
Natomiast uczniowie, którzy od 18 roku życia, kontynuują naukę, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 21 roku życia, muszą potwierdzać swój obowiązek na podstawie legitymacji szkolnej 
lub uprawnienia zapisanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Czym kierowałem 
się, żeby taką decyzję podjąć? Otóż z całą pewnością mamy ogromny dochód od studentów. 
Zarówno krajowych, ale też głównie od zagranicznych. Jest to także ogromna promocja dla 
naszego miasta i uczelni. Ma to na celu zachęcenie do studiowania w Rzeszowie kolejnych 
studentów. W tej chwili uczelnie walczą o studentów, więc zależy mi na tym, żeby na naszych 
uczelniach uczyła się jak największa liczba studentów zarówno polskich jak i zagranicznych. 
Są to korzyści promocyjne, finansowe i z całą pewnością wymiana doświadczeń z całym 
światem.” 
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Radny Pan Waldemar Kotula – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Ja się z Panem 
Prezydentem nie zgodzę. Ja akurat studiowałem w Portugalii i musiałem płacić zarówno za 
uczelnię, jak i za transport. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego z naszych podatków nie 
możemy opłacić przejazdów dzieciom, czy też naszym studentom, a opłacany studentom  
z innych krajów? My niestety takich dogodności w innych krajach nie mamy i pewnie mieć nie 
będziemy.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zapytał przedmówcę, czy mówi 
to przez pryzmat własnego interesu, czy też ma na względzie interes ogółu? 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – powtórzył, że polscy studenci, wyjeżdżając na studia 
za granicę, takich ulg nie mają. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Jest to jakaś koncepcja, którą warto rozważyć. 
Natomiast przyznam szczerze, że jest ona odważna dlatego, że jej odbiór w środowisku 
studenckim, jest bardzo negatywny. Pan Prezydent nie boi się odważnych decyzji, natomiast 
studenci narodowości polskiej, pytają dlaczego wprowadzamy niepotrzebne rozróżnienie  
i bardzo źle to odbierają. Brakuje mi w tym wszystkim kompleksowego podejścia do tego, co jako 
radni PiS zgłaszamy już od dawna i za co otrzymujemy często cięte riposty odnośnie 
rozdawnictwa, braku dbania o pieniądze. Podczas naszej konferencji sugerowaliśmy obniżenie 
kosztów przejazdów o 50%, co nie jest rozdawnictwem i pokazywaliśmy konkretne cele 
wprowadzenia darmowych przejazdów i doświadczenia innych, dużych samorządów, które też 
potrafią liczyć pieniądze, np. Warszawa, Kraków, Wrocław, gdzie się okazuje, że wprowadzenie 
darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży do lat 21, opłaca się. My rocznie dotujemy  
MPK na kwotę 70 mln zł, a w tamtych miastach okazuje się, że jest wzrost wpływów o 1,5 mln 
zł. Brakuje mi tu kompleksowego spojrzenia na te kwestie. Jeśli ktoś po naszej konferencji mówi, 
że darmowe przejazdy to jest rozdawnictwo, a równocześnie wprowadza to samo, to bądźmy 
profesjonalistami i bądźmy konsekwentni i nie odrzucajmy tej propozycji. Jak to jest, że 
darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do lat 21 to rozdawnictwo, a darmowe przejazdy dla 
zagranicznych studentów to promocja i inwestycja? Myślę, że powinniśmy rozważyć i jedno  
i drugie, bo wszyscy studenci są ważni.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do wypowiedzi 
przedmówcy, powiedział: „Chciałbym zapytać Pana, jako biznesmena, gdzie lepiej 
sprzedawać, za granicą czy w kraju?” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – odpowiedział: „Patrząc na biznes Polski, warto inwestować 
w naszych studentów, bo to jest pewny fundament firmy, a człowiek nie jest produktem. Trzeba 
być otwartym na wszystkich.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyraził następującą 
opinię: „To jest błędne rozumowanie. Nie mówimy o wyróżnianiu takich lub innych 
studentów, bo to jest czysto biznesowe podejście.  Tak jak państwo polskie i poszczególne miasta 
zabiegają o zewnętrznych inwestorów i udzielają im ulg. Słyszymy wtedy czasem protesty 
lokalnych przedsiębiorców, że oni nie mają takich ulg. I to jest dokładnie taka sama sytuacja. 
Chcemy zachęcić studentów zagranicznych, żeby tu studiowali. Można by dyskutować, czy 
metoda jest skuteczna. Tego do końca nie wiemy. Ale na to trzeba tak popatrzeć, a nie na 
zasadzie: „wyróżniamy”, „krzywdzimy”. Niczego w ten sposób studentom polskim nie 
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odbieramy, tylko mówimy do studentów zagranicznych: „Przyjeżdżajcie, bo to jest korzyść dla 
naszego miasta”. To jest w istocie gadżet w stosunku do kosztów, jakie oni ponoszą studiując 
tutaj. W większości przypadków są to dzieci z rodzin zamożnych, skoro ich stać na wyjazd na 
studia do Rzeszowa. Powiedzmy sobie szczerze, u nas nie studiują studenci z Europy 
zachodniej, tylko z Chin, z Dalekiego i Bliskiego Wschodu, z Ukrainy, Białorusi i może z Rosji 
także. Wiec my o takich studentów zabiegamy, a oni skoro u nas będą studiować i wrócą do 
siebie, to będą promować Polskę, czego nie zrobią studenci z Europy Zachodniej. Dlatego proszę 
na to popatrzeć w ten sposób. Mam świadomość, że jest to ryzykowna decyzja, ale trzeba czasem 
takie decyzje podejmować.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg 
za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania  
o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich, na 
terenie Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta 15 głosami „za”, przy 7 głosach 
przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 27. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  
i załącznikiem, stanowi załącznik nr 52 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. została przyjęta jednogłośnie 
21 głosami „za”. 
 
ad 28. 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 53 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie 22 głosami „za”. 
 
ad 29. 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
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ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania 
niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 54 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania 
niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród została przyjęta  
14 głosami „za”, przy 7 głosach wstrzymujących. 
 
ad 30. 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry 
w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 55 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów  
i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ 
została przyjęta jednogłośnie 23 głosami „za”. 
 
ad 31. 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do 
związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 56 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do 
związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja 
Turystyczna została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”. 
 
ad 32. 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, by 
informację Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa na temat dobrych praktyk 
przy ustalaniu porządku obrad przesunąć na kolejną sesję. 
 
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag to powyższej propozycji. 
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ad 33. 
Nikt nie wygłosił oświadczeń ani nie przedstawił żadnych informacji. 
 
ad 34. 
Podczas  LX sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni: Witold Walawender, Mirosław 
Kwaśniak, Kamil Skwirut, Waldemar Wywrocki, Waldemar Kotula, Marcin 
Deręgowski, Jolanta Kaźmierczak, Danuta Solarz, Jerzy Jęczmienionka, Grażyna 
Szarama, i Maria Warchoł, złożyli interpelacje (interpelacje stanowią kolejno 
załączniki od nr 57 – 73 do protokołu). 
 
ad 35. 
Podczas LX sesji Rady Miasta nie zgłoszono wolnych wniosków i spraw różnych. 
Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 
od 14 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 74 do 
protokołu). 
Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 
 
Podczas LX sesji odbytej w dniu 19 czerwca 2018 roku Rada Miasta Rzeszowa 
podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr LX/1402/2018 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 
2017 rok. 
 

2. Uchwała Nr LX/1403/2018 – w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Rzeszowa za 2017 rok. 

 

3. Uchwała Nr LX/1404/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

4. Uchwała Nr LX/1405/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2018 r. 

 

5. Uchwała Nr LX/1406/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2018 r. 

 

6. Uchwała Nr LX/1407/2018 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego  
w 2018 roku. 

 

7. Uchwała Nr LX/1408/2018  – w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 

 

8. Uchwała Nr LX/1409/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości. 
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9. Uchwała Nr LX/1410/2018 – w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 14 czerwca 2016 roku Nr XVII/590/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Nr 282/5/2016 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa  
w Rzeszowie – część II. 

 

10. Uchwała Nr LX/1411/2018 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 297/2/2018 pomiędzy  
ul. Przemysłową i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. 

 

11. Uchwała Nr LX/1412/2018 – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy 
Czarnego – I w Rzeszowie. 

 

12. Uchwała Nr LX/1413/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Nadbrzeżnej. 

 

13. Uchwała Nr LX/1414/2018 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Piekarskiej, Goździkowej. 

 

14. Uchwała Nr LX/1415/2018  – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr LX/1416/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok. 

 

16. Uchwała Nr LX/1417/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału 
niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jana 
Styki w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  
Sp. z o. o. 

 

17. Uchwała Nr LX/1418/2018 – w sprawie stanowienia kierunków działania 
Prezydenta Miasta dot. zamiany działek. 

 

18. Uchwała Nr LX/1419/2018 – w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego o wybudowanie regionalnej instytucji popularyzującej naukę  
i innowacje na terenie miasta Rzeszowa. 

 

19. Uchwała Nr LX/1420/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu 
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć 
dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących  
z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 
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20. Uchwała Nr LX/1421/2018 – w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

 

21. Uchwała Nr LX/1422/2018 – w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, 
dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do ceny miesięcznych opłat 
abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody  
i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie. 

 

22. Uchwała Nr LX/1423/2018 – w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych 
ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 
korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych 
przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9. 

 

23. Uchwała Nr LX/1424/2018 – w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie 
Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

24. Uchwała Nr LX/1425/2018 – w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie Miasta Rzeszowa. 

 

25. Uchwała Nr LX/1426/2018 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach 
pasażerskich, na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

26. Uchwała Nr LX/1427/2018 – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

27. Uchwała Nr LX/1428/2018 – w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. 

 

28. Uchwała Nr LX/1429/2018 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 
wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród. 

 

29. Uchwała Nr LX/1430/2018 – w sprawie realizacji projektów w ramach akcji  
1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe  
w programie Erasmus+. 
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30. Uchwała Nr LX/1431/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna. 

 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  
z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia LX sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
 
 
Płyta CD, zawierająca nagranie audio z LX sesji Rady Miasta Rzeszowa, stanowi 
załącznik nr 75 do protokołu.  
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1700. 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
 

                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 
 
Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 
 
Agnieszka Kołodziejczyk 

 
 
Sprawdził: 
               

    Dyrektor  
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
         Mirosław Kubiak 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


