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BRM.0002.2.9.2018 

Protokół Nr LXII/1/2018 

z LXII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 10 lipca 2018 r. w sali posiedzeń 

Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 26 radnych w LVII sesji uczestniczyło 26 radnych, co stanowi 

wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - otworzył LXII sesję Rady Miasta  

i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i jego Zastępców (lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu), dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta i kierowników 

jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu) oraz zaproszonych gości (lista obecności stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu). Następnie przedstawił proponowany porządek obrad L sesji 

Rady Miasta (porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku 

obrad: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 3a – projektu uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

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

2. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 9a – projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  

w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej. 

Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 18a – projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów na rzecz Skarbu Państwa. 

Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 
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4. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 21a – projektu uchwały  

w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta (dot.  

ul. Daliowej/Lawendowej). 

Wniosek został przyjęty 23 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

 

5. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 23a – projektu uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi (skarga na Miejski Zarząd Dróg). 

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

6. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 23b – projektu uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi (skarga na Prezydenta Miasta). 

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

Pan Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - w imieniu 

Komisji zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 9 – uchwała w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego. Komisja 

proponuje rozważenie zasadności sprzedaży całej działki. 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 9 – uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego został przyjęty jednogłośnie 

(24 głosami „za”). 

Radny Pan Czesław Chlebek - zawnioskował o rozpatrzenie pkt 1 - uchwała uchylająca 

Uchwałę Nr XLVI/1000/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 

budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – w pkt 6a. Stwierdził, że w pierwszej 

kolejności należy rozpatrzyć projekty uchwał dotyczące „spraw finansowych i gospodarczych 

Miasta.” 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił odrębne zdanie. Zauważył,  

że na sesję Rady Miasta przybyły osoby zainteresowane tematem związanym z budową 

Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodał także, że konsekwencją podjęcia uchwały 

będzie konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta. 

Wniosek o rozpatrzenie pkt 1 – uchwała uchylająca Uchwałę Nr XLVI/1000/2017 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego – w pkt 6a nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Wynik głosowania  

za przyjęciem wniosku: 5 „za”, 18 przeciw, 2 wstrzymujące. 
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Radny Pan Marcin Fijołek - zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie 

opracowania mapy potrzeb na budowę nowych żłobków i placówek przedszkolnych. 

Przedstawiając uzasadnienie, powiedział: „Temat, w ostatnim czasie, jest bardzo aktualny, 

biorąc pod uwagę różnego rodzaju sytuacje, z którymi wielu mieszkańców Rzeszowa musi 

zmierzyć się, zapisując swoje dzieci do żłobków i przedszkoli. Uchwała, która tak naprawdę 

ma na celu określenie potrzeb, określenie miejsc tych obszarów Rzeszowa, w których widać 

bardzo wyraźnie zwiększone zapotrzebowanie na tego typu placówki. Myślę, że warto, 

żebyśmy dzisiaj, na tej sesji, zajęli się właśnie tym tematem. Podyskutowali o tych sprawach  

i w konsekwencji, czego byśmy sobie bardzo życzyli, podjęli taką uchwałę, po to, żeby Miasto 

taką mapę potrzeb, w oparciu o przeciążenia, jeśli chodzi o żłobki i przedszkola, określili. 

Określili trendy rozwojowe poszczególnych części miasta z perspektywy zwiększonego 

zapotrzebowania na tego typu placówki i zakłady pracy, które również tego typu potrzeby 

generują, w kontekście pracy rodziców, którzy dzieci mogą tam zostawić.” 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - składając wniosek przeciwny, 

powiedział: „Jest to wniosek z cyklu kolejnych zabawnych wniosków składanych przez Klub 

Radnych PiS, który zawsze głosuje przeciw budżetowi, w którym właśnie zapisane  

są inwestycje typu przedszkole, żłobek, który ostatnio otworzyliśmy. Głosowaliście przeciw 

budżetowi, w którym ten żłobek był. Zatem kolejne tego typu wnioski są oczywiście tylko  

i wyłącznie kampanią wyborczą, na dodatek kampanią wyborczą pustą. Gdybyście wiedzieli 

co się dzieje w mieście, a nie byli zapatrzeni tylko w siebie, wiedzielibyście, że trzy tygodnie 

temu Prezydent Rzeszowa dokładnie przedstawił społeczeństwu, za pośrednictwem mediów, 

mapę tych potrzeb, które w Rzeszowie są. Na jakim osiedlu są potrzeby i gdzie i ile dzieci się 

rodzi, jakie z tego wynikają konsekwencje w przyszłości. Ogłosił również, że będziemy mieli  

w Rzeszowie przygotowania do zdawania matury międzynarodowej, oraz dobrą jakość 

egzaminów w naszych szkołach. Zatem wniosek jest bezprzedmiotowy.” 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu - uchwała w sprawie ustalenia 

kierunków działań dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie opracowania mapy potrzeb na 

budowę nowych żłobków i placówek przedszkolnych, nie uzyskał wymaganej liczby głosów. 

Wynik głosowania za przyjęciem wniosku: 11 „za”, 15 przeciw. 

Radny Pan Bogusław Sak - zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 20 – uchwała  

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie napraw 
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i wyregulowania studzienek kanalizacyjnych. Uzasadniając wniosek zauważył, że na bieżąco 

prowadzone są naprawy studzienek. Uznał, że należy uwagę Miasta i Rady Miasta skupić  

na pozyskiwaniu środków na budowę nowych połączeń komunikacyjnych w Rzeszowie. 

Pan Robert Kultys - powiedział: „Pragnę uzmysłowić, że to nie jest kwestia bieżących 

napraw, o których my nie przeczymy. One są wykonywane. Tylko my uważamy, że powinno się 

naprawiać w inny sposób, tak żeby te studzienki nie zapadały się. Poszukać nowej technologii, 

zastosować może takie, które są używane na zachodzie, w Niemczech. Dlaczego jest tak,  

że w każdym dużym kraju zachodnioeuropejskim, gdzie ruch jest nieporównywalnie większy 

niż u nas, studzienki, które są czasami w pasach drogowych tam się nie zapadają, a u nas się 

zapadają. Nie widzę przeszkód, żeby Rzeszów, będący stolicą innowacji przecież, nie był  

w stanie poradzić sobie z tym problemem. Dlatego podnosimy ten problem i chcemy, żeby on 

został załatwiony, a nie przeczymy, że na bieżąco studzienki są reperowane. Ale to nie chodzi 

o to, żeby na bieżąco reperować i żeby wciąż się zapadały, tylko żeby stolica innowacji 

odpowiednio zareagowała i znalazła sposób rozwiązania tego problemu.” 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Ciekawe, że pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego zgłaszają tak wiele tematów do poprawy, do planów, krytykują. W tej 

chwili będę musiał wyjść z uwagi na to, że Szpital Wojewódzki Nr 2 jest nieczynny. Załatwcie, 

żeby szpital był czynny. Nie, żeby Szpital Miejski przyjmował chorych ludzi. A więc, jeżeli 

macie tu podpowiadać - temat jest niezwykle ważny na dzisiaj – ludzi chorych przyjmować. 

Ja, nawiasem mówiąc, o godzinie dziewiątej jestem umówiony w Narodowym Funduszu 

Zdrowia, żeby pozyskać środki. Faktem jest, że wszelkie nadwykonania nie są płacone. A więc 

tu się zajmijcie, a nie podpowiadajcie. Weźcie się do roboty wreszcie. Nie podpowiadać. 

Natomiast co do dróg, to twierdzę i taka opinia jest, że mamy najlepsze drogi w Polsce. 

Dodam, że jest ciekawa sytuacja – tematy, które omawiam na naradach roboczych 

przejmujecie i później opowiadacie. Odnośnie żłobków, przedszkoli i szkół jest przygotowany 

plan. Budowane są w tej chwili i kolejne będą budowane. A Wy chcecie to wprowadzać. 

Weźcie się za szpital, za służbę zdrowia, która jest w tej chwili nieczynna. Panie 

Przewodniczący – w tej chwili muszę wyjść do Narodowego Funduszu Zdrowia rozmawiać  

o środkach finansowych.” 

Radny Pan Marcin Fijołek - zapytał: „W jakim trybie Panu Prezydentowi Pan 

Przewodniczący udzielił głosu, skoro przed chwilą Pan Przewodniczący stwierdził, że jest 

głos „za” i głos „przeciwny”. To w takim razie wszystkie odstąpienia od normy, które są 
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skierowane na rzecz Prezydenta, albo rządzącej koalicji, są dostępne, a te, które są dla 

radnych Prawa i Sprawiedliwości już są niewłaściwe.” 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jest taki zwyczaj, nie 

zapisany w Statucie, że Prezydent dostaje głos w każdym momencie i w każdej sprawie. Jak 

Państwo uważacie, że jest to błędny zwyczaj, zapiszmy to w Statucie inaczej, konkretnie i będę 

się do tego stosował.” 

Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: Panie Przewodniczący – mam prośbę, żeby Pan 

jednak wpływał na wypowiedzi Pana Prezydenta. Takie uszczypliwości w stosunku do 

radnych, są delikatnie mówiąc, nie na miejscu. Taka też jest, wydaje mi się, Pana rola.  

My jesteśmy właśnie tutaj po to, żeby zadawać pytania, dawać rady, a przede wszystkim 

dyskutować o rzeczach ważnych dla Rzeszowa. Takie obrażanie radnych nie jest na miejscu.” 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 20 – uchwała w sprawie ustalenia kierunków 

działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie napraw i wyregulowania studzienek 

kanalizacyjnych został przyjęty 14 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych. 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował, aby w pkt 25 - 

Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa na temat dobrych praktyk przy 

ustalaniu porządku obrad, w miejsce słowa: „Informacja”, wprowadzić: „Propozycja”. 

Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - przyjął zgłoszoną 

propozycję. 

Uzupełniony porządek obrad LXII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

1. Uchwała uchylająca Uchwałę Nr XLVI/1000/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 

2017 r. w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

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

 

5. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta 

Rzeszowa na lata 2018 – 2022” (druk: LXII/11/2018). 
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7. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomników przyrody (druk: LXII/2/2018). 

 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Furtaka (druk: LXII/4/2018). 

 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Tarnowskiej (druk: LXII/15/2018). 

 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej. 

 

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

ul. Lwowskiej w Rzeszowie (druk: LXII/9/2018). 

 

12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie 

ulic: Zielnej, Z. Nałkowskiej, Goździkowej, Brydaka, Zimowit, Krakowskiej, Potokowej 

(druk: LXII/8/2018). 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy  

ul. Mieszka I w Rzeszowie (druk: LXII/7/2018). 

 

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

al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk: LXII/10/2018). 

 

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

ul. Zenitowej w Rzeszowie (druk: LXII/14/2018) 

 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej drogę 

wewnętrzną, ulicę Łączną w Rzeszowie (druk: LXII/3/2018). 

 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. św. Marcina (druk: LXII/5/2018). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Świętego Mikołaja (druk: LXII/6/2018). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Miejskiej (druk: LXII/12/2018). 

 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu Państwa. 

 

21. 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 EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie 

Małopolskim ul. Towarowa 4A (druk: LXII/13/2018). 

 

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

w zakresie zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu mieszkańcom. 
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23. Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rzeszowie (druk: LXII/1/2018). 

 

24. Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

25. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

26. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

27. Oświadczenia i informacje. 

 

28. Propozycja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa na temat dobrych praktyk 

przy ustalaniu porządku obrad. 

 

29. Interpelacje i zapytania. 

 

30. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały uchylającej 

Uchwałę Nr XLVI/1000/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 roku  

w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Przedstawiając uzasadnienie, 

powiedział: „Jaka jest przyczyna zgłoszenia przez kilku radnych ww. projektu uchwały? Otóż 

rok temu, jak Państwo wiecie, podjęliśmy uchwałę o zgodzie na budowę w Rzeszowie tego 

pomnika, a następnie wpisaliśmy do budżetu kwotę 600 000 zł niezbędną do jego realizacji. 

Następnie Miasto wystąpiło o opinię do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który 

przedstawił swoją wizję zagospodarowania Placu Wolności, gdzie ten pomnik miał być 

umieszczony. Z wizji tej wynikało, że ma to być kolejny plac na spotkania, na manifestacje  

i uroczystości, oraz że ten pomnik powinien być odpowiednio wyeksponowany, natomiast plac 

gruntownie przebudowany. W konsekwencji Miasto zleciło opracowanie projektu 

zagospodarowania tego placu. W efekcie otrzymaliśmy projekt tegoż zagospodarowania, wraz 

z kosztorysem inwestorskim, który opiewa na 2 300 000 zł. Skutek tego jest taki, że koszt, jaki 

Miasto miałoby ponieść na realizację tego zadania, pewnie zbliży się do 3 000 000 zł. Jestem 

przekonany, że Państwo nie zdawaliście sobie z tego sprawy i chciałbym, żeby ta decyzja była 

podejmowana świadomie. I to jest powód, dla którego uznaję, że pośpiech przy budowie tego 

pomnika nie jest wskazany, ponieważ wydamy, moim zdaniem niepotrzebnie, znaczne 
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pieniądze. To jest pierwszy aspekt tej sprawy. Drugi dotyczy samego Placu Wolności. 

Przewijały się przedtem, podczas dyskusji na sesji argumenty, że plac ten wymaga gruntownej 

przebudowy, odtworzenia pierzei. Krótko mówiąc, rozumiem z tego tyle, że dobrze byłoby 

pochylić się nad tą przestrzenią i zastanowić się jak ją rozsądnie i od nowa zagospodarować. 

Mamy przy tym świadomość, że pewnie nie będzie to możliwe dopóki istnieją tam kioski 

handlowe, usytuowane na działkach prywatnych. I dopóki nie będziemy w stanie dysponować 

tym terenem, to pewnie nie da się tego roztropnie zrobić. To oznacza zatem, że znowu 

wykonamy jakąś częściową pracę, która za jakiś czas trzeba będzie poprawiać, a oprócz tego 

oznacza także, że ten plac, który dzisiaj jest całkiem sympatyczny, ma sporo drzew, jest takim 

skwerkiem śródmiejskim, zostanie gruntownie przebudowany i zabetonowany. To jest drugi 

powód, dla którego uważam, że pośpiech w tej sprawie jest zbyteczny. I trzecia okoliczność to 

sama osoba Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeszcze rok temu głosowałem za budową tego 

pomnika, ale w tzw. międzyczasie dotarło do mnie sporo przekazów, wiadomości, informacji, 

z których wynika, że postać Józefa Piłsudskiego budzi coraz więcej kontrowersji. A wniosek  

z tych informacji, o których ja szczegółowo nie chciałbym tutaj mówić i nie chciałbym także, 

żebyśmy na sesji o tym dywagowali, bo nie jesteśmy w tej materii specjalistami, jest taki,  

że jeśli chodzi o uczczenie osób, które najbardziej przyczyniły się do odzyskania 

niepodległości, to powinny być uhonorowane – nie tylko Józef Piłsudski, ale także i pozostali 

tzw. ojcowie wolności, których nazwiska już pewnie Państwo znacie. Chodzi o Ignacego 

Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa  

i Wojciecha Korfantego. Być może ta lista powinna być dłuższa. Ta, którą wymieniłem jest 

również popularyzowana przez Rzeszowski Oddział IPN-u. Reasumując – są trzy, ważne 

moim zdaniem, powody dla których nie powinniśmy się spieszyć. Czwarty, mniej istotny, jest 

taki, że zamiarem – jak się domyślam – inicjatorów budowy pomnika było oddanie go na  

11 listopada. Mamy świadomość, że to jest już raczej mało prawdopodobne. Być może udało 

by się zrobić w dużym pośpiechu, ale jak Państwo wiecie, pospiech nie służy jakości.  

W efekcie, przy tej okazji, popełnimy mnóstwo błędów i skutek będzie niedobry. Dlatego nasza 

propozycja jest taka, żeby odstąpić na razie od tego pośpiechu i ponownie zająć się tą prawą 

w ten sposób, żeby przygotować nową wersję uczczenia, zarówno Józefa Piłsudskiego, jak  

i tych znanych działaczy polskiej niepodległości, którzy mają zasługi niewiele mniejsze, jeśli  

w ogóle mniejsze i żeby nową propozycję tego uhonorowania w spokoju wypracować, bez 

zbędnego pośpiechu. Powiem jeszcze o jednym aspekcie. Marszałek Józef Piłsudski cieszy się 

wielką popularnością w naszym społeczeństwie. Ale wiele wskazuje na to, że ta popularność 

jest skutkiem tworzonego, przed II Wojną Światową, fałszywego kultu Jego osoby. To są 
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rzeczy, które powinny być starannie zbadane. Bo jak już zbudujemy ten pomnik to będzie za 

późno, żeby przyszłym pokoleniom tłumaczyć, że się pomyliliśmy, że osoba, którą chcemy 

stawiać za wzór niekoniecznie się do tego nadaje. Ja niczego nie przesądzam. To jest dyskusja 

dla specjalistów, którzy powinni przedstawić fakty, a politycy potem podejmą decyzję, czy te 

fakty usprawiedliwiają tego typu działania.” 

 

Radny Pan Robert Kultys - zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Niewątpliwie 

wnioskodawca ma dużo racji mówiąc o potrzebie uczczenia wielu ojców niepodległości. 

Pochylając się nad historią wiemy, że to była bardzo skomplikowana praca i wielu ludzi  

i wielu środowisk, wręcz wielu pokoleń. Ale ja przypominam, że ta Rada rok temu podjęła 

dyskusję i rok temu podjęła decyzję - jak Rzeszów ma uczcić 100-Lecie Niepodległości.  

Ja sobie przypominam, że paradoksalnie, to ja wtedy proponowałem, że może by zauważyć 

również innych twórców niepodległości. Wtedy Pan Prezydent, koledzy z Klubu Rozwój 

Rzeszowa, wsparci przez radnych z Platformy Obywatelskiej zadecydowali, że Rzeszów uczci 

100-Lecie Niepodległości budując pomnik Józefa Piłsudskiego. Ja wtedy powiedziałem, że się 

nie będą upierał, ponieważ jest to jeden z pomysłów, jeden ze sposób uczczenia 

niepodległości. Uważałem, że można by równie dobrze tych ludzi, o których Pan 

Przewodniczący przed chwilą mówił, również uhonorować. Ale podkreślam, rok temu 

Rzeszów podjął już decyzję w jaki sposób uczcić tę rocznicę. Tych sposobów może być wiele. 

Na różne sposoby można uczcić niepodległość. Rzeszów podjął decyzję, że buduje pomnik 

Józefa Piłsudskiego. Ja powiedziałem, że to też jest dobry pomysł. Możemy na to przystać.  

I dzisiaj, po roku czasu, gdy zbliża się wielka, setna rocznica odzyskania niepodległości, Pan 

Przewodniczący próbuje wywrócić wszystko do góry nogami. Dla mnie jest to niepojęte. Jak 

można, jak już wszystko jest rozpędzone, pomnik jest prawie gotowy, działania miejskie tak 

bardzo daleko posunięte – przecież problem ustalenia, lokalizacji tego placu, lokalizacji 

pomnika, jak rewitalizować tą przestrzeń, był przedmiotem debat w Urzędzie Miasta od 

długiego czasu. Ja nie wiem, być może te działania były niewystarczające? To niech Pan 

Przewodniczący powie może w ten sposób, że Miasto się nie sprawdziło. Nie wiem. Tak 

przynajmniej mogę wnioskować z tego co powiedział Pan Przewodniczący. Ale skoro rok 

temu Miasto podjęło decyzję, że w ten sposób czcimy odzyskanie niepodległości, to będzie 

kompromitacją, jeżeli dzisiaj podejmiemy decyzję, że my to wszystko wyrzucamy do kosza. 

Pan Przewodniczący dzisiaj zaczął mówić o symbolu, o winie, czy nie winie Józefa 

Piłsudskiego, o kontrowersjach. Proszę Państwa – nie oszukujmy się. Nie będziemy w stanie 

znajdywać symboli idealnych. Ja już tu kiedyś powiedziałem, może poza Janem Pawłem II,  
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to tak naprawdę w historii trudno jest znaleźć symbole idealne. Narody tworzą symbole 

swoich historii i je czczą. Brytyjczycy mają Cromwella. Cromwellowi nie zarzucimy mordów  

i tego, co się działo w czasie wojny domowej w XVII wieku? Francuzi maja Napoleona. Czy to 

też jest idealna postać? Włosi mają Giuseppe Garibaldiego. Jemu też można wiele zarzucić. 

Nawet wielki Prezydent Roosevelt. Czy my przez 40 lat nie cierpieliśmy właśnie ze względu na 

jego politykę? O różnych rzeczach można mówić – co zrobili politycy. Ale bardzo często ci 

politycy są symbolami swoich narodów. I jeżeli nawet historycznie można tę, czy inną, rzecz 

zarzucić Marszałkowi Piłsudskiemu, to jest to dyskusja dla historyków, a nie dla ludzi, którzy 

widzą w nim symbol niepodległości, siły i powagi państwa polskiego. I tak młode pokolenie 

chce widzieć Piłsudskiego. I tak została ukształtowana w Polsce legenda i symbol Józefa 

Piłsudskiego. On symbolizuje niepodległość, siłę i powagę państwa polskiego. Dlatego 

uważam dzisiaj za aberrację przenosić dyskusję historyczną o szczegółach Jego życiorysu na 

to, czy On ma być tym symbolem, czy nie. Bo inaczej takiego symbolu nigdy nie znajdziemy. 

Nigdy nie znajdziemy i będziemy cały czas się kłócić, czy 100 lat, czy 200 lat temu mieliśmy 

rację. W Ratuszu wisi portret Kazimierza Wielkiego. On jest symbolem tego, że zostawił 

Polskę murowaną. Jakoś nie spieramy się, czy wykorzystał węgierską księżniczkę?  

Czy zamordował niepokornego księdza? O Kazimierzu Wielkim też wiele rzeczy możemy 

powiedzieć. On jest symbolem pewnej przedsiębiorczości państwa polskiego. I tak należy Go 

traktować. I tak też potraktujmy Marszałka Piłsudskiego i nie róbmy sobie żartów ze Święta 

Niepodległości.” 

 

Radny Pan Wiesław Buż - ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana Roberta Kultysa: 

„Chciałbym zwrócić uwagę na dwa fakty. Przede wszystkim wniosek o wsparcie finansowe  

i budowę złożył Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego, a nie Rada Miasta  

i nie Pan Prezydent. Rada Miasta jedynie, zgodnie wówczas, podjęła uchwałę intencyjną  

i wpisała do budżetu kwotę wspierającą tę inicjatywę. Dopiero teraz wychodzą na jaw 

informacje o charakterze i budowie tego przedsięwzięcia i skutkach z tym związanych. Druga 

sprawa – chciałem zwrócić uwagę, że tych wszystkich wymienionych wodzów różnych 

rewolucji, czy różnych rządów Ameryki, Francji, Kazimierza – już dla tych wodzów tamte 

społeczeństwa pomników nie budują. My też mamy w Polsce tak dużo miejsc uhonorowania 

Józefa Piłsudskiego, że uważam, że ma godne miejsce w historii Polski.”  
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Radny Pan Waldemar Wywrocki - powiedział: „Chciałbym zaprotestować w sprawie słów 

Pana Roberta Kultysa o kompromitacji. Właśnie idziemy w dobrym kierunku. Ci, których 

chcemy uhonorować, obok Józefa Piłsudskiego, tez zasłużyli. I to jest bardzo dobry kierunek.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - powiedział: „Zacznę od sprawy kosztów. W przestrzeni 

medialnej zaczęła funkcjonować kwota niebotyczna 4 000 000 zł. Tyle ma kosztować budowa 

pomnika. Warto to zdementować. Sam pomnik – jest to kwota, która wynika z pewnych 

ustaleń trzech stron, tj. Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Urzędu Marszałkowskiego  

i Prezydenta Rzeszowa. Jest to kwota 900 000 zł. Społecznicy już zebrali 120 000 zł.  Ktoś, kto 

miał do czynienia ze zbiórką społeczną powinien szanować tę inicjatywę. Ile pracy potrzeba, 

żeby zebrać 120 000 zł na jakąś ideę. Urząd Marszałkowski zadeklarował kwotę 200 000 zł ,  

a ok. 460 000 zł Miasto przeznaczyło na cokół, na bliskie otoczenie pomnika. Kwota, która się 

pojawia, tych 2 – 3 milionów, jest to kwota, która dotyczy rewitalizacji tej przestrzeni, tego 

miejsca. To jest kwota, którą Miasto wyda, niezależnie od tego, czy pomnik tam będzie, czy 

nie. Miasto powinno ją wydać, ponieważ jest to przestrzeń, którą Miasto powinno zmienić. 

Mamy bardzo dużo przestrzeni: parków i terenów zielonych, które wymagają rewitalizacji. 

Tych dwóch spraw nie można łączyć. Komu będzie służyć przestrzeń w sąsiedztwie pomnika? 

Będzie służyć mieszkańcom. Koszty zawsze będą miały różne oceny. Dla jednych 900 000 zł 

na pomnik Marszałka Piłsudskiego to rozrzutność. Dla drugich powód do dumy i koszt, który 

trzeba ponieść. Dla innych mieszkańców Rzeszowa wydawanie co roku 900 000 zł na 

oświetlenie świąteczne to wielka rozrzutność, a dla innych koszt, który trzeba ponieść, żeby 

miasto wyglądało pięknie. Koszty zawsze będą miały różne oceny. Dla nas koszt, który trzeba 

ponieść, żeby stanął pomnik Marszałka Piłsudskiego, jest to koszt, na który Miasto stać przy 

tak dużym budżecie. Ważne jest także, żeby szanować mieszkańców, szanować inicjatywy 

społeczne. Wiemy, że zaangażowanie społeczne jest marne w Rzeszowie. Mamy wyniki 

głosowań w sprawie budżetu obywatelskiego – 200 000 mieszkańców, a tylko 20 000 bierze 

udział w głosowaniu. Jeżeli są społecznicy, którzy się zorganizowali, którzy zebrali pieniądze, 

którzy rozmawiali z Marszałkiem Województwa i Prezydentem Rzeszowa, którzy uzyskali 

stosowne środki i pozwolenia, to trzeba to uszanować. To jest wynik ich ciężkiej pracy. Inną 

sprawą jest postać Marszałka. Józef Piłsudski jest to symbol, jest to postać – symbol,  

z jakiego Polacy powinni być dumni. To symbol odzyskania niepodległości. I powinniśmy 

szukać takich symboli, które nas łączą, a nie dzielą. Marszałek Piłsudski jest jedną z postaci, 

jaka przyczyniła się do odzyskania wolności, do obronienia Rzeczypospolitej przed 

Sowietami.  
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I mądrością naszego narodu jest to, że my potrafimy jednoczyć się dla wspólnej sprawy jaką 

jest Polska, ale też uszanować tych ludzi, którzy mimo różnych światopoglądów, dla niej 

pracują. Na tej sali są ludzie z różnymi życiorysami. Są ludzie z życiorysami „Solidarności”, 

a są ludzie, którzy działali w PZPR. Są ludzie wierzący i niewierzący. Ale razem, jako 

samorząd, jako Rada Miasta, pracujemy razem na rzecz naszej społeczności. Więc my, jako 

Polacy, potrafimy docenić, mimo różnic, różne postacie historii. Kiedyś, jeżeli powstanie taka 

inicjatywa i np. będzie chęć nadania jakieś ulicy w Rzeszowie np. imienia Andrzeja Deca, to 

niech powstanie. I wówczas też nie będziemy oceniać Przewodniczącego, czy nasi następcy, 

Jego poglądów politycznych, że był w Platformie Obywatelskiej, że był zwolennikiem KOD-u, 

tylko będziemy oceniać Jego wieloletnią pracę na rzecz Miasta. Jego poświęcenie czasu, życia 

i zdrowia. To się ocenia. Podobnie jest z Marszałkiem.” 

 

Radny Pan Witold Walawender - ad vocem - „Pan Grzegorz Koryl użył tak pięknego słowa 

<szanowanie ludzi>. Proszę mi powiedzieć Panie Grzegorzu – i tutaj również apel do 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim do Komitetu Budowy Pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie – jeżeli w znacznej części z budżetu samorządu 

miejskiego finansowany jest ten pomnik, to proszę mi powiedzieć, kto tu kogo szanuje, jeżeli  

w Radzie Honorowej nie ma Prezydenta Rzeszowa. Mamy Pana Wojciecha Buczaka, Pana 

Jacka Hessa, Pana Dariusza Iwaneczko i innych posłów oraz osób prywatnych – my mówimy 

o <szanowaniu>, a w Radzie Honorowej Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego nie ma Pana 

Prezydenta.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek - powiedział: „Głos kolegi jest najlepszą recenzją tego, na jaki 

poziom dyskusji sprawę budowy pomnika Klub Rozwój Rzeszowa i Platformy Obywatelskiej 

przenosi. To jest niewiarygodne, w jaki sposób dyskutujecie o symbolu, o tym co dla wielu 

pokoleń Polaków było rzeczą świętą, było rzeczą najważniejszą. Postać Józefa Piłsudskiego, 

który uosabiał wolność, uosabiał niepodległość i to co w Polsce było najważniejsze.  

Ja zostałem wychowany – i jest to dla mnie osobista sprawa – w duchu wielkości, w duchu 

powagi, w duchu ważności tej postaci dla naszej historii, dla tego co On zrobił dla polskiej 

wolności, dla polskiej niepodległości. Dlatego tak trudno mi jest zrozumieć to co teraz Rozwój 

Rzeszowa i Platforma Obywatelska stara się z tym symbolem zrobić. Wszystkie narody, 

wszystkie państwa budują pomniki po to, żeby wzmacniać wspólnotę, budować tę wspólnotę, 

żeby jednoczyć ludzi wokół idei, które dają poczucie dumy. I temu ma też służyć właśnie ten 

pomnik. Piłsudski też do takich symboli Polski należy. Dlatego to jest tak bardzo przykre i tak 



13 

 

bardzo rozczarowujące, że dzisiaj, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, w tej Radzie 

Miasta Rzeszowa, w 2018 roku, znajdują się ludzie, którzy starają się rozprawić z tym 

symbolem. To jest coś niesamowitego. Tak po ludzku – jest to bardzo przytłaczające,  

że symbol polskiej niepodległości może być problemem. Może być problemem niewygodnym, 

który próbuje się w jakiś sposób dezawuować, który próbuje się relatywizować. Próbuje się 

pozbawić mieszkańców Rzeszowa szansy na to, żeby w Rzeszowie pomnik tego symbolu 

powstał. Ja mam takie wrażenie czasami, że negowanie symbolu polskiej niepodległości to 

jest taki trochę powrót, w pewnym sensie, do takich ponurych czasów komuny, gdzie też 

próbowano się z Marszałkiem Piłsudskim na różne sposoby walczyć. To się, na szczęście, nie 

udało. Jestem przekonany, że również dzisiaj to się nie uda i bez względu na to ile będzie 

głosów przeciwnych pomnik powstanie. To jest pomnik – symbol. To jest pomnik – symbol, 

który powinien być symbolem dla nas wszystkich, dla wszystkich Rzeszowian, dla wszystkich 

Polaków.” 

 

Radny Pan Czesław Chlebek -  zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek przeciwny. 

 

Wniosek o zamknięcie dyskusji nie został przyjęty. Wynik głosowania za przyjęciem 

wniosku: 1 „za”, 20 przeciw, 3 wstrzymujące. 

 

Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Od jakiegoś 

czasu, na sesjach, powtarza się schemat, że jak chcemy mówić o ważnych dla społeczeństwa 

sprawach Wy proponujecie, część Klubu - zamykać dyskusję. Mam nadzieję, że nie dojdzie do 

tego, że za chwilę zechcecie zamykać Ratusz przed ludźmi. Wasza metoda nie sprawdza się. 

 Ja chcę nawiązać do uzasadnienia. W trzech miejscach Państwo mylicie się. Piszecie 

Państwo, odrzucając ideę budowy pomnika, że była to tylko intencyjna uchwała, podjęta  

w ubiegłym roku. To nie była tylko intencja Miasta, Rady Miasta, żeby powstał pomnik  

w Rzeszowie i kto tam chce, niech sobie buduje, a Rada łaskawie się zgadza. To nie tak było. 

Rada przejęła na siebie zobowiązania. Na wniosek Komitetu, ale tak naprawdę to był wniosek 

Prezydenta, została przygotowana uchwała. Przez ten rok wykonano mnóstwo tytanicznej 

pracy. I tutaj mam prośbę, aby nie deprecjonować pracy wykonanej w tym czasie przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej. Wydatkowano pieniądze. Podpisano stosowne umowy. Zawarto 

porozumienia. Wykonano rzeźbę, którą była prezentowana. Pieniądze zapisane  

w budżecie Miasta zostały już wydatkowane. Nie wiem jak Regionalna Izba Obrachunkowa 
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odniosłaby się do wycofania się przez Miasto z tego zadania. To nie była uchwala intencyjna. 

To była uchwała mówiąca o tym, że Miasto przejmuje to zadanie. Uchwała Rady Miasta ma 

odpowiednią rangę. Dzisiaj, wycofywanie się, w 100-Lecie Niepodległości, jest niepoważne. 

Drugi element, który Państwo, 5 osób podpisanych na projekcie uchwały, podnosicie, że bryła 

pomnika została wyłoniona w konkursie przeprowadzonym przez Marszałka Województwa. 

Co to ma za znaczenie, kto przeprowadził konkurs? Ale tak naprawdę, to nie Marszałek 

przeprowadzał konkurs. Wprowadzacie Państwo politykę nawet tam, gdzie jej nie ma. Jeżeli 

dzisiaj chcieliśmy mówić o żłobkach, Pan Konrad Fijołek o maturze międzynarodowej.  

My chcemy dyskutować o studzienkach kanalizacyjnych, a jest głos z Waszej strony na temat 

szpitali wojewódzkich. Państwo próbujecie unikać tematów, które są ważne dla społeczności, 

którymi żyje Rzeszów. Trzecia sprawa podnoszona w uzasadnieniu, z którą nie można się 

zgodzić. Państwo, 5 osób, piszecie, że są kontrowersje co do samej postaci Józefa 

Piłsudskiego. Ale w następnych zapisach sugerujecie, żeby oprócz Józefa Piłsudskiego uczcić 

m.in. Ignacego Daszyńskiego. Albo są te kontrowersje i Wam nie pasuje ta osoba, albo chodzi 

o to, że nie ma tam Ignacego Daszyńskiego. Ale to jest mylenie dwóch spraw. Jeżeli są 

zwolennicy, a wiem że są, bo kolega Wiesław Buż też zabierał głos i mówił o Ignacym 

Daszyńskim, to należy założyć komitet budowy. Można przecież uczcić także inne osoby. 

Chociaż, jak wiemy z historii, Ignacy Daszyński i Józef Piłsudski w pewnym momencie się 

mocno rozeszli. Wiemy, co Ignacy Daszyński, jak był radnym Krakowa, mówił o prawicy  

i konserwatystach. Ale to nie dzisiaj powinna być o tym mowa. Dzisiaj nie uzasadniajcie 

odrzucenia idei budowy pomnika Józefa Piłsudskiego tym, że są kontrowersje co do jego 

życiorysu, ale w zasadzie, to oprócz niego, żeby uczcić jeszcze Ignacego Daszyńskiego. 

Jesteście Państwo niekonsekwentni i tylko ośmieszacie Rzeszów, jeżeli chodzi o uczczenie 

100-Lecia Odzyskania Niepodległości.” 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana 

Marcina Fijołka: „Pan Radny użył sformułowania – Klub Platformy Obywatelskiej. Projekt 

uchwały podpisałem we własnym imieniu, a nie w imieniu Klubu PO. To, co kolega mówił 

przed chwilą, to jest wmawianie nam rzeczy, których nie było. Powtarzanie, że <nie 

rozumiem>, oznacza brak umiejętności rozumowania i słuchania tego, co ktoś mówi. Treści, 

które są w tym uzasadnieniu, przytoczone przez Pana Przewodniczącego Szumnego, to są 

fakty. Chcemy uczcić Marszałka Piłsudskiego, ale w wymiarze, który odpowiada jego randze. 

Kult, który został stworzony, jest fałszywy. Mam materiały na ten temat, ale nie chciałbym 

dzisiaj o tym dyskutować.” 
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Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - ad vocem - „Przed chwilą 

dostałem potwierdzenie –Marszałek Województwa Podkarpackiego nie organizował konkursu 

na budowę pomnika.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Podjęcie takiej uchwały, moim zdaniem, 

byłoby nieodpowiedzialnością. A zawsze nieodpowiedzialne zachowanie budzi konsekwencje. 

Uważam, że w tym przypadku konsekwencje nie byłyby korzystane dla naszego miasta. Jak 

wszyscy wiemy, wyraziliśmy zgodę na budowę pomnika, Wiedzieliśmy, nad czym głosujemy. 

Komitet podpisał porozumienie z Miastem. Zostały wydatkowane środki na opracowanie 

dokumentacji. W trakcie opracowania dokumentacji były protesty mieszkańców w sprawie 

zieleni. Projekt został skorygowany. Zieleń została ochroniona. Czyli wnioski mieszkańców 

zostały uwzględnione. Usytuowanie pomnika zostało wskazane w miejscu, w którym od lat jest 

oczekiwane. To miejsce wskazał obecny konserwator zabytków. Ale także poprzedni 

konserwator zabytków, gdy powstał zamysł budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego  

w Rzeszowie, który był z innej opcji politycznej, tj. koalicji SLD – PSL, też wskazał to miejsce. 

Jakie byłyby konsekwencje? Województwo Podkarpackie podjęło uchwałę, że przekazuje 

200 000 zł. Komitet Budowy także zebrał pieniądze, co świadczy o poparciu społecznym dla 

tej inicjatywy. Komitet zlecił wykonanie rzeźby, na co zostały już wydatkowane pieniądze. 

Rzeźba - postać konna Marszałka - jest już gotowa do odlewu. Wracając do Placu Wolności – 

od lat chcemy, żeby został on uporządkowany. W tym momencie powstała inicjatywa 

społeczna, że ten plac, przy okazji, zostanie uporządkowany. Od lat jest to jedno  

z najbrzydszych miejsc w Rzeszowie, zwłaszcza jeśli chodzi o teren, na którym odbywa się 

handel. Dotyczy to także hali targowej, która wymaga uporządkowania. To spowoduje, że ten 

obszar zostanie przywrócony do funkcji publicznej. W miastach europejskich pomniki konne 

są najbardziej atrakcyjne. Stają się atrakcją turystyczną. Turyści zapamiętają kładkę okrągła, 

inni zapamiętają fontannę multimedialną, a jeszcze inni pomnik. Odnośnie osoby Marszałka 

Piłsudskiego:  <grzeczni chłopcy nie idą, na ochotnika, na wojnę – ułożeni panowie nie 

zbierają wojska>. Takie osoby, grzeczne i ułożone, nie pociągną za sobą tłumów. Tłumy 

pociągają wodzowie. I społeczeństwo dla nich stawia pomniki, które stają się symbolami. 

Wracając do kwestii finansowej, to chcę wyjść z inicjatywą, żeby rozwiązać ten problem, 

żebyśmy my - jako radni – nie musieli się martwić, ile będzie kosztować rozbudowa tego 

placu. Zwracam się do radnych, żeby przekazali, np. jedną dietę na budowę pomnika, na 

budowę posągu. Jeżeli chodzi o plac to proponuję, aby członkowie Komitetu Budowy 

Pomnika zgłosili, na następny rok, zadanie do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako 
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inwestycję miejską – rozbudowa Placu Wolności. Dokumentacja jest już przygotowana. Jeżeli 

uzyska poparcie, nie będzie zarzutu, że środki są wydatkowane ze środków publicznych. 

Zadania z budżetu obywatelskiego także są finansowanie z budżetu Miasta, ale są one 

wybierane przez społeczeństwo.” 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - ad vocem do wypowiedzi Radnej Pani 

Jolanty Kaźmierczak: „Ja już o tym mówiłem. To nie jest okazja do uporządkowania całego 

Placu Wolności, ponieważ nie dysponujemy terenem, obecnie zabudowanym budkami 

handlowymi. Dlatego nie ma możliwości, na dzień dzisiejszy, uporządkowania całego terenu 

przy Pl. Wolności.” 

 

Radna Pani Danuta Solarz - powiedziała: „Chcę podkreślić jedną rzecz – historię mamy tak 

skomplikowaną, że każdy może mieć inny sąd na ten temat. Ale podjęliśmy uchwałę i bądźmy 

zgodni, z szacunku dla pracy jaką wykonali przedstawiciele Komitetu Budowy Pomnika, dla 

ludzi, którzy tutaj są, którzy kontynuują ideę patriotyzmu. Takie miejsce w Rzeszowie jest 

potrzebne. Rocznica 100-Lecia odzyskania niepodległości będzie tylko raz i właśnie teraz 

mamy okazję, w zgodzie, właściwie i godnie uczcić tą rocznicę. Nie wszystko musi być grą 

polityczną. Bądźmy zgodni i dajmy dobry przykład.” 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Dla mnie, jako mieszkańca Rzeszowa, oraz 

jako radnego miasta Rzeszowa, którego wybrali mieszkańcy, już sam fakt, że 5 radnych 

zgłosiło tak przygotowany projekt uchwały jest trudny do zrozumienia, a wręcz 

niewiarygodny. Mieszkańcy są zdumieni, jak można było, w tym projekcie uchwały, takie 

argumenty podnosić. Tym bardziej, przypomnę Państwu, że Rada Miasta Rzeszowa 

przyjęliśmy uchwałę, żeby podjąć działania, aby ten pomnik budować. Przypomnę kolegom 

radnym, którzy się podpisali pod tym projektem uchwały, że od co najmniej od 10 lat na Placu 

Wolności jest wmurowany kamień węgielny. Jego usytuowanie było także wynikiem uzgodnień 

z władzami Miasta. Kamień został wmurowany. Ten plac czeka od wielu lat na to, żeby na 

100-lecie niepodległości stanął tam pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiązując do 

wypowiedzi kolegów – Marszałek Józef Piłsudski, jest dla Polaków, dla mieszkańców 

Rzeszowa, oraz dla mieszkańców Podkarpacia, symbolem niepodległości. Symbolem 

odradzającego się państwa polskiego. I w tym kontekście powinniśmy dalej podejmować 

działania, żeby ten pomnik, który jest praktycznie gotowy, mógł stanąć w Rzeszowie, abyśmy 

mogli, wszyscy razem, nieważne czy jesteśmy z Platformy Obywatelskiej, czy jesteśmy  
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w Klubie Rozwój Rzeszowa, czy w Klubie Prawo i Sprawiedliwość, wspólnie z mieszkańcami 

świętować odzyskanie niepodległości. To jest wielka rzecz. Dlatego nie rozumiem kolegów 

radnych. Wasze argumenty przedstawione w projekcie uchwały są niezrozumiałe  

i niewiarygodne dla mieszkańców Rzeszowa, którzy pytali mnie wczoraj – o co chodzi z tym 

projektem uchwały?” 

 

Radna Pani Grażyna Szarama - powiedziała: „Chcę powrócić do uchwały podjętej w roku 

ubiegłym. Ta uchwał została podjęta i napawała nas wielka nadzieją. Szczególnie dziwi fakt, 

że wówczas mogliście udaremnić tę uchwałę, która pozwalała na budowę pomnika, celem 

uświęcenia tego pięknego święta – święta niepodległości. Po roku pojawiają się dziwne 

sformułowania, które niestety, w jakiś sposób, wpływają na to i deprecjonują ogromny wkład 

pracy naszego społeczeństwa. Jest to ogromny zryw społeczny. Ludzie się bardzo 

zaangażowali. Zapis w uzasadnieniu – ja popieram to, że konkurs został przeprowadzony 

przez Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego. Następnie, że dzięki tej uchwale 

Prezydent Rzeszowa podpisał porozumienie z Komitetem. W jakim świetle stawiamy Pana 

Prezydenta? Ta wielka uroczystość, to święto niepodległości, możemy zniweczyć. Osoby 

wielkiego formatu zawsze są kontrowersyjne. Albert Camus powiedział: wielkość człowieka 

polega na jego postanowieniu, żeby być silniejszym niż warunki, czas i życie. I taką osobą na 

pewno był Józef Piłsudski. Dajmy też przykład młodzieży – jeżeli coś podejmujemy  

i uchwalamy, nie możemy po prostu jednym gestem, jednym ruchem, zniweczyć.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - odnosząc się do wypowiedzi Radnej Pani Grażyny 

Szaramy, powiedziała: „Sprostowanie. Konkurs organizował Komitet Budowy. W składzie 

Komisji Konkursowej był przedstawiciel Urzędu Miasta Pani Dyrektor Wydziału Kultury.” 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Dlaczego dziś 

znaleźliśmy się w tym miejscu, na sesji Rady Miasta, i dlaczego debatujemy o tym, a nie 

innym, projekcie uchwały? Otóż głownie, i przede wszystkim dlatego, że pojawiły się bardzo 

poważne wątpliwości, różnej natury, w związku z tą inicjatywą i uchwałą, którą 

przygotowaliśmy rok temu. Podkreślam – pojawiły się na razie wątpliwości. To bardzo ważne 

stwierdzenie w kontekście górnolotnych sformułowań, które padają tutaj ze strony kolegów  

z Klubu PiS-u, którzy wkładają w usta autorów, czy też innych radnych, którzy nawet nie są 

autorami tego projektu uchwały, wkładają sformułowania, które w życiu z tych ust nie padły. 

Podkreślę więc jeszcze raz – pojawiły się wątpliwości. Wątpliwości są różnego rodzaju  
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i różnej natury. Są wątpliwości, jak u kolegi Przewodniczącego, w związku z całokształtem 

działalności Józefa Piłsudskiego. Są wątpliwości, które zgłaszają wyraźnie rzeszowianie 

zaangażowani w działalność i tradycje ruchu ludowego w Rzeszowie, w którym to ruch 

ludowy się narodził, którzy zgłaszają poważne wątpliwości co do tego dorobku. Ale my też nie 

chcemy uczestniczyć w tej debacie historycznej, bo nie o to tu chodzi. Wśród nas też są osoby, 

które mają wątpliwości. I są gorący zwolennicy tego pomnika, a także samej postaci. 

Niemniej jednak te wątpliwości są i ten projekt dzisiejszej uchwały jest po to, aby te 

wątpliwości potwierdzić dzisiaj na sesji, albo je rozwiać. I tak będziemy chcieli, my - jako 

Klub – w tej sprawie się zachować. Podkreślam - zdania u nas, w ramach Klubu, są bardzo 

różnorodne. Chcemy, więc te wątpliwości albo potwierdzić, albo rozwiać. Te wątpliwości są, 

jak powiedziałem, różnego rodzaju. One wynikają, i jest to moje osobiste zdanie, mam 

wrażenie, że niestety prawdziwe, on wynikają przede wszystkim z bardzo poważnych błędów 

komunikacyjnych, niestety, stowarzyszenia i Komitetu Budowy Pomnika. My tę uchwałę,  

w dobrej wierze, podjęliśmy rok temu, przystając na ideę, wizję taką, jaka wtedy została 

zaprezentowana, że oto powstanie pomnik w miejscu, gdzie już jest wmurowany kamień 

węgielny wmurowany. Powstanie pomnik kosztem 200 000 zł, które zbierze Komitet Budowy, 

200 000 zł przekazanych przez Marszałka Województwa i 400 000 zł z samorządu miasta 

Rzeszowa. I ten pomnik zostanie odsłonięty 11 listopada tego roku. Taką oto wizję nam 

przedstawiono i taką wizję chcieliśmy popierać i przegłosowaliśmy ją. Niestety,  

w międzyczasie, te błędy komunikacyjne nawarstwiały pewne wątpliwości. Po pierwsze – cały 

czas pojawiał się problem ze sposobem i wizją zagospodarowania tego placu. Pierwotne 

propozycje ze strony Komitetu wywołały ogromny sprzeciw mieszkańców. Ja rozumiem, że 

być może członków Komitetu to mniej interesuje, nie wszyscy Państwo jesteście z Rzeszowa  

i Was to może mniej interesować jak ten plac będzie zagospodarowany, ale mieszkańców 

Rzeszowa forma zagospodarowania tego placu interesuje i stąd protest przeciwko wycince 

drzew. Był on bardzo wyraźny. To była pierwsza, bardzo wyraźna wątpliwość, która się 

pojawiła. Mieszkańcy byli bardzo oburzeni, bardzo wyraźnie protestowali. Trochę się dziwię 

kolegom, którzy walczą o zieleń na obrzeżach miasta, że tu, jeśli chodzi o zieleń bardzo cenną 

w centrum miasta, tak bardzo nie walczą. To był poważny problem. Niestety, w tej sprawie 

bardzo fatalnie wypowiedział się zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

odpowiedzialny za Rzeszów, który pierwotnie wspierał plany zabetonowania tego terenu, 

czego nie życzyli sobie mieszkańcy. I to był jeden z pierwszych powodów, zresztą do tej pory 

nadal nie wyjaśniony. Nadal ta ostateczna wizja zagospodarowania placu nie jest nam 

precyzyjnie znana. Nie wiemy jak ta zieleń ma wyglądać. I nie wiemy ile to będzie kosztować. 
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To jeden z ważniejszych elementów, który w międzyczasie się pojawił. Bowiem do 

argumentów o tym, ile ten pomnik będzie nas kosztował, doszły bardzo poważne finansowe 

argumenty zwiększające zakres tej inwestycji. Zwiększające obciążenie budżetu miasta 

Rzeszowa. Jesteśmy radnymi tego miasta i musimy się zastanowić, czy my chcemy wydawać  

3 000 000 – 4 000 000 zł na plac, gdzie tak naprawdę nie ma spójnej wizji jego 

zagospodarowania, chociażby w związku z tym, że nie dysponujemy terenem, na którym 

obecnie są obskurne pawilony handlowe. A jest to bardzo ważny element, bo za chwilę 

pomnik Marszałka Piłsudskiego będzie stał na tle tych pawilonów. Taki będzie obrazek 

Rzeszowa. I nad tym też musimy się poważnie zastanowić. Po trzecie - jeżeli chodzi o błędy 

komunikacyjne – wszyscy mówimy o zjednoczeniu, wszyscy mówimy o jedności, wszyscy 

mówimy o tym, że wszyscy razem bądźmy „za”. Ale proszę zrozumieć nasze wątpliwości. 

Spoglądamy na Komitet Honorowy Budowy Pomnika – tam jest tylko jedno środowisko 

polityczne. Minęło kilka lat Waszej działalności, nikt z nas, przynajmniej ja, nie dostałem 

zaproszenia do tego Komitetu. A to ja mam podjąć dzisiaj decyzję za tym, czy wydać kilka 

milionów złotych na ten projekt. Gdzie są te środowiska, które dzisiaj tu siedzą chociażby, jak 

powiedziałem, wspomnianego ruchu ludowego, zaproszone do tego środowiska? Gdzie  

są środowiska socjalistyczne w tym mieście? Z ruchu, z którego wywodził się Marszałek 

Piłsudski. Gdzie są zaproszone do współtworzenia tego projektu? To są bardzo poważne 

błędy komunikacyjne. A dzisiaj wszyscy chcecie, na 4 miesiące przed rocznicą, żebyśmy 

wszyscy byli jednomyślnie „za”, bo to jest bardzo solidarne i wszystkie środowiska 

reprezentujemy, kiedy my widzimy w faktach, że niestety troszeczkę się te fakty rozmijają  

z prawdą. Być może są to tylko błędy w komunikacji. I chciałbym, żeby to były tylko błędy  

w komunikacji. Niestety, również występuje trochę problemów we współpracy.  

My, na ostatniej sesji Rady Miasta, trzy tygodnie temu, na ten temat dyskutowaliśmy  

i okazywało się również wtedy, a my jako radni opieramy się na informacjach otrzymanych na 

sesjach, że jeszcze wtedy nie były wszystkie formalizmy między Komitetem, a samorządem 

miasta, rozwiązane. Zatem proszę zrozumieć, że pojawiają się u nas coraz większe 

wątpliwości. Za cztery miesiące obchodzimy rocznicę niepodległości. My dziś widzimy,  

że tego pomnika i tego placu porządnie zagospodarowanego, na 11 listopada, naszym 

zdaniem, nie będzie. Takie wątpliwości mamy. Może uda się je dzisiaj rozwiać, co będzie 

również, myślę, miało wpływ na to, jakie decyzje będziemy podejmować. Tych błędów 

komunikacyjnych, czy wątpliwości organizacyjnych, mamy trochę więcej. Nie czas je 

wszystkie wymieniać. Ale jest dzisiaj na to czas, żeby spróbować, jak powiedziałem na 

wstępnie, albo te wątpliwości rozwiać i pójść dalej, albo okaże się, że te wątpliwości są na 
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tyle poważne, że będziemy musieli zrewidować pierwotny pomysł i pierwotny projekt uchwały. 

Chciałbym wyraźnie podkreślić, ze strony naszego środowiska, niezależnie od tego czy na tę 

rocznicę będziemy dysponować pomnikiem Marszałka Piłsudskiego na koniu, w tym, czy  

w innym miejscu, czy na tę rocznicę, czy na inną, my również, jako środowisko, będziemy  

w mieście Rzeszowie dążyć, aby oprócz Marszałka Piłsudskiego, w tej czy innej formie,  

w ramach kolejnych rocznic, kolejnych lat, honorować także zasługi i upamiętniać także te 

osoby, które do tych wymienionych 6 ojców niepodległości należą i będą reprezentować 

wszystkie środowiska i wszystkie nurty polityczne polskiej myśli niepodległościowej, które  

w Polsce istniały. I myślę, że to będzie jeden z ciekawszych, w przyszłości, projektów na skalę 

polską, żeby pokazywać właśnie tę jedność, właśnie tę wielowątkowość, 

wielośrodowiskowość, jeśli chodzi o poglądy polityczne Polaków, ale jedność jeśli chodzi  

o kwestie niepodległości.”    

 

Radny Pan Robert Kultys - ad vocem: „Chce wyjaśnić jedną rzecz odnośnie zieleni,  

o której mówił Pan Konrad Fijołek. W budowie miast jest coś takiego jak plac miejski. Plac 

miejski, zawsze jak był tworzony, polegał zawsze na tym, że wycinało się zieleń, tworzyło się 

posadzkę placu, tworzyło się pierzeje tego placu i wyposażało się ten plac w elementy małej 

architektury, dominanty, pomniki, jakieś elementy zagospodarowania przestrzennego, w tym 

również zielone. Ale plac polegał na tym, że wycinało się zieleń, żeby stworzyć plac miejski. 

Plac jest płaski i pozbawiony elementów, które nie tworzą jego istoty. Proszę się nie dziwić,  

że jeżeli rynek Nowego Miasta, bo przecież jest to historyczny rynek Nowego Miasta, był 

placem, to chcemy go rewitalizować jako plac.”  

 

Radny Pan Kamil Skwirut - powiedział: „Pomijając kwestie historyczne, to wyłania  się  

z tej debaty parę kwestii. Istnieją rozbieżności w kwestiach ekonomicznych, jeżeli chodzi  

o budowę tego pomnika. Jeżeli chodzi o sam pomnik i jego cokół, na przestrzeni roku odkąd 

podjęliśmy uchwałę, pojawiały się różne koszty. Prasa pisała o kwocie 400 000 zł, potem  

o 500 000, 600 000 zł, potem 720 000 zł. Dzisiaj Pan Radny Grzegorz Koryl mówi o 900 000 

złotych. Warto, abyśmy dzisiaj otrzymali informację, ile konkretnie będzie kosztował ten 

pomnik. Drugą kwestią jest zagospodarowanie placu. Plac powinien zostać zrewitalizowany. 

Kluczowe pytanie jest, czy plac powinien być zmieniany pod pomnik, czy raczej, jak sądzę, 

odwrotnie. To pomnik powinien być wpisany, wkomponowany w ten plac. Padło stwierdzenie, 

że są to koszty, które trzeba ponieść. Ja bym inaczej to sformułował. To są koszty i na to 

pytanie musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć – czy to są koszty, które jesteśmy gotowi ponieść, 
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czy nie, jako samorząd miejski. I ostatnia kwestia. Też jestem pasjonatem historii i rozumiem 

też Państwa działania. I też często dopada mnie coś takiego co każdego pasjonata historii 

spotyka – czyli jeżeli dłuższy czas zajmujemy się pewną osobą, pewnym wydarzeniem,  

to mamy tendencje do idaelizowania tej postaci. Bardzo trudno jest nam zauważyć jakieś 

ciemniejsze, negatywne karty z życiorysu tych osób, czy z przebiegu tych wydarzeń. I często 

spotykamy się, i chciałbym przed tym przestrzec, zaapelować, abyśmy tocząc te debaty 

szanowali swoich adwersarzy, nie zarzucali im braku patriotyzmu, godzenie w mit narodowy, 

w ideę Marszałka Piłsudskiego. Możemy się różnić, ale zachowajmy kulturę w tych 

rozmowach.” 

 

Radny Pan Robert Homicki - powiedział: „Jedno zdanie odnośnie postaci Marszałka 

Piłsudskiego. Nie było, nie ma i pewnie nie będzie w historii postaci czarnych lub białych. 

Marszałek miał swoje wady, ale i miał swoje zalety. Nikt nie ma wątpliwości, że jest 

symbolem odzyskania niepodległości. I tego nie możemy Mu odebrać. Nie zgodzę się  

z zarzutami, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, która tego typu argumenty chce nam włożyć 

w usta. Cieszę się, że macie taką tolerancję w stosunku do wad Marszałka Piłsudskiego, 

aczkolwiek szkoda, że nie macie jej dla ludzi trochę bliższych nam jak Lech Wałęsa, czy 

Władysław Bartoszewski. Stworzona została atmosfera, że mieszkańcy Rzeszowa zajmują się 

pomnikami i nic innego nie chcą, tylko Pomnik Józefa Piłsudskiego. Nie wiem, którzy to są 

mieszkańcy, bo ci mieszkańcy, z którymi rozmawiam, pomników już nie chcą. Nie tylko 

Marszałka Piłsudskiego, ale wszelkich innych pomników. Mają już dosyć. Chcą zieleni, chcą 

miejsc rekreacyjnych, chcą np. centrum nauki. Podczas dyskusji padło stwierdzenie, że cały 

świat czci swoje symbole. Tego nie neguję. Polska jest krajem, gdzie mamy chyba najwięcej 

pomników, nie wiem czy na świcie, ale na pewno w Europie. Apeluję po raz kolejny o to, żeby 

ten taki trochę chocholi taniec zatrzymać. Mamy w Rzeszowie al. Piłsudskiego. Myślę, że to 

jest wystarczające uczczenia Marszałka, którego - jeszcze raz chcę podkreślić – wkładu do 

odzyskania przez Polskę niepodległości nie neguję. Ale kolejny pomnik jest nam niepotrzebny. 

Chciałbym zaproponować, namówić Państwa na to, żeby wybudować pomnik ojców 

niepodległości. Taki pomnik, gdzie ujęci byliby wszyscy ci, którzy przyczynili się do 

odzyskania przez nasz kraj niepodległości, a równocześnie byłoby to może też spuentowanie, 

czy zapobieżenie, budowie kolejnych pomników. Jeden z moich przedmówców deklarował 

inicjatywę budowy kolejnych pomników ojców niepodległości. Pytanie brzmi – po co? Czy my 

nie mamy tak naprawdę na co przeznaczać pieniędzy, tylko na kolejne pomniki?” 
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Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Ja mam inne pytanie. Mnie trochę dziwi milczenie 

ze strony Prezydenta Miasta. I chciałbym wyjaśnienia, co będzie w sytuacji, jeżeli dzisiaj 

Rada Miasta podejmie tę uchwałę? Co z wydatkowanymi pieniędzmi ze strony Miasta? Pan 

Prezydent realizował uchwałę, której był inicjatorem i wielkim orędownikiem budowy tego 

pomnika. Dlatego oczekiwałbym od Pana Prezydenta deklaracji w tej sprawie ponieważ radni 

z Pana Klubu wypowiadają się zdecydowanie przeciwko tej inicjatywie. Więc pierwsze 

pytanie – co z wydatkowanymi środkami ze strony Miasta? Co z rzeźbą, która została 

wykonana, czyli z konkretną pracą rzeźbiarską? Jeżeli Rada Miasta podejmie taką decyzję, 

czy ta rzeźba trafi na śmietnik? My, jako Miasto, musimy się odpowiedzialnie zachować. Co  

z rzeźbą, która została wykonana, a Miasto się teraz wycofa z tego pomysłu? Co z pieniędzmi, 

przeznaczonymi na to przez samorząd województwa? To są ważne pytanie, na które należy 

odpowiedzieć. W jakiej ewentualnie sytuacji Miasto się znajdzie, jeżeli taką uchwałę, 

rezygnującą z budowy pomnika, zaakceptuje?” 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - ad vocem powiedział: „Kolega 

Robert, z uporem maniaka, wkłada nam słowa, których nie powiedzieliśmy. Sformułowanie 

<wszyscy Pańscy radni są przeciw> nie jest prawdziwe. W swojej wypowiedzi mówiłem  

o wątpliwościach, które należy rozwiać.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Pan Robert Kultys już za daleko 

zaszedł. Mówi to tak w tej chwili, jakby sprawa była przesądzona. Myślę, że Rada podejmie 

odpowiednią decyzję. Natomiast, co z środkami, które zostały wydane? Zostało wydane 

50 000 zł. Jak środki zostały wydane, no to wydane. Rozmawiamy w tej chwili o bardzo 

ważnych sprawach, o historii. Musimy myśleć też o tym, co się dzieje w tej chwili. Chciałem 

poinformować Wysoką Radę, że jestem po rozmowach z Panem Dyrektorem Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Pan Dyrektor zdecydowanie jest zorientowany w sytuacji i oświadczył,  

i pozwolił mi również przekazać tę informację Radzie Miasta, że będzie się starał, aby 

szpitalowi miejskiemu pomóc w zakresie wydatkowania dodatkowych środków. Natomiast 

niezwykle ważną sprawą jest, żeby Szpital Wojewódzki Nr 2, potężny szpital, pracował. 

Jestem ekonomistą i liczę pieniądze. Proszę sobie wyobrazić jakie są codziennie ogromne 

straty. Amortyzacja i utrzymanie obiektów. I tu powinno być działanie skoncentrowane, żeby 

szpital funkcjonował.” 
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Radny Pan Marcin Deręgowski - powiedział: „Znamy wszystkie głosy jednej i drugiej 

strony. A ja chciałbym zaproponować rozwiązanie. Nie wchodzę w kontrowersje dotyczące 

Marszałka Piłsudskiego, tak jak nie powinniśmy wchodzić w kontrowersje dotyczące 

Żołnierzy Wyklętych. I tak jak Marszałkowi, tak i żołnierzom, stawiamy pomniki, ponieważ są 

one symbolem. Ale jednocześnie chciałbym być głosem tych osób, które mówią,  

że chcielibyśmy, żeby na tym placu została zagospodarowana zieleń, chcielibyśmy, żeby ten 

plac zupełnie inaczej wyglądał. Niekoniecznie musi być tam pomnik i wybetonowana wokół 

powierzchnia. Wczoraj otrzymaliśmy pismo, w którym Wojewoda Podkarpacki napisała do 

Pana Prezydenta odnośnie przeniesienia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu 

Ofiar Getta. Jeżeli ten pomnik przenieślibyśmy na ten plac, czyli usunęlibyśmy Pomnik 

Wdzięczności Armii Radzieckiej i przenieślibyśmy go na cmentarz, zgodnie z uchwałą podjętą 

kilka miesięcy temu, wówczas jest szansa – po pierwsze – na zdecydowanie mniejsze koszty 

realizacji całego przedsięwzięcia. Tak naprawdę 3 000 000 zł, to koszt budowy połowy 

żłobka. Po drugie – jest szansa na to, żeby ten pomnik powstał przed 11 listopada. Myślę, że 

to rozwiązanie jest możliwe do realizacji i proszę Wysoką Radę o rozważenie tego pomysłu.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - ad vocem powiedział: „Pomysł zawsze można rozważać. 

Natomiast tamten plac, jest to cmentarz. Nie jest to, myślę, najbardziej dobre miejsce do tego, 

żeby umiejscowić tam pomnik Marszałka Piłsudskiego. Jest to cmentarz mieszkańców 

Rzeszowa wyznania Mojżeszowego. Tak więc to nie jest zbyt dobre miejsce.” 

 

Radny Pan Wiesław Buż - powiedział: „Wiem, że przyjechaliście do nas z całej Polski,  

z całego województwa. Bardzo się poświęcacie dla tej idei. To bardzo cieszy. Dziękuję Wam,  

że walczycie o sprawę. To jest ważne zdarzenie. Ale powiem jako człowiek lewicy – czy warto 

psuć sprawę na początku drogi? To my ustaliliśmy na szczeblu krajowym, albo na szczeblu 

wojewódzkim, że będziemy organizować komitety obchodów 100-lecia niepodległości tylko 

dlatego, że Wasze środowisko wyalienowało, wyrzuciło nas z pomysłu i chęci naszego udziału 

w tym komitecie. Tak się dzieje w kraju. Tak się dzieje przy tej okazji również. Czy, jeśli ta 

rozmowa byłaby od początku wspólna, z udziałem narodowców, ludowców, socjalistów, czy 

środowiska prawicowego, czy nie byłoby łatwiej pokazać projekt, wobec którego szlibyśmy 

jedną drogą? Bo stuletni okres Polski jest barwny, jest różny. Tam byli różni ludzie. Kolega 

Waldemar Szumny wskazywał, że chcemy tylko uszanować Ignacego Daszyńskiego. Nie. My  

w tej uchwale, w uzasadnieniu, mówiliśmy o Ignacym Paderewskim, o Wojciechu Korfantym,  

o Ignacym Daszyńskim, o Romanie Dmowskim i Wincentym Witosie. Bo tak też zapisano  



24 

 

w kartach historii. To są osoby, które należy uznać za ojców niepodległości. I ta idea, o której 

mówił Pan Przewodniczący Rady Miasta, jest ideą ze wszech miar słuszną, dobrą i wartą 

zauważenia, oraz może wdrożenia. Fakt, że być może popełniliśmy błąd, w dobrej wierze, 

podnosząc rękę i przyznając w budżecie określone środki, tak jak powiedziałem – na wsparcie 

Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego i tego pomysłu. Bo wszędzie gdzie czytaliśmy, 

było zapisane jednoznacznie, że pomnik powstanie ze zbiórki mieszkańców, nie tylko 

Rzeszowa, ale także z województwa i kraju. Okazuje się, że proporcje się odwróciły.  

To wsparcie jest bardzo znikome, a my tu łatwo rozdajemy pieniądze podatników na budowę 

pomnika. Uważam, że wszystko tu zostało już powiedziane. My dzisiaj unikamy, jak diabeł 

święconej wody, rozmowy o Piłsudskim, o jego historii, o legendzie, bo nie chcemy oczerniać 

Marszałka. To nie miejsce i czas. Nie chcemy mówić o zemście. Nie chcemy mówić  

o legendzie kultu tej osoby. Nie chcemy mówić o mózgu Marszałka, który był większy od 

mózgów wszystkich obywateli, o czym historycy i kronikarze npisali. I jest moment, w którym 

nikt z historyków nie zadbał o to i nie przedstawił nam ile złego i ile dobrego zrobił Józef 

Piłsudski. Ale zrobił chyba tyle dobrego, że jednoznacznie, w tamtym czasie, w okresie 

sanacyjnym, i później w następnym okresie, naród tak postanowił, że jego imię zostało 

wpisane do panteonu zasłużonych w historii Polski. Ile jest miejsc upamiętnienia jego 

imieniem i nazwiskiem, w Rzeszowie chociażby nawet. Czy ktoś zrobił takie rozpoznanie? Ile 

jest szkół noszących jego imię? W Rzeszowie jest piękna ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Jak pięknie jeszcze można uczcić wartość tego człowieka i oddać szacunek? Uważam, że na 

dzień dzisiejszy trzeba by się zastanowić i podjąć korektę co do uczczenia święta 100-lecia 

wolności. Bo jest jeszcze na to czas. Ale trzeba wyciągnąć rękę - i ja o to proszę – 

wyciągnijcie rękę do różnych środowisk. Nawet nie mieliście czelności, wyciągnięcia tej ręki 

do Pana Prezydenta, do przedstawiciela Pana Prezydenta, żeby wskazał osobę, która będzie 

tam godnie reprezentować stolicę województwa w tym Komitecie. Jest wiele spraw, o czym 

była już mowa, w sprawie komunikacji. Na dzień dzisiejszy, z mojego punktu widzenia, 

uważam, że przede wszystkim trzeba zadać pytanie – niech ktoś w końcu przedstawi finansowy 

kosztorys tego przedsięwzięcia, z wszystkimi etapami, aż do jego zakończenia. Niech ktoś  

z Komitetu przedstawi harmonogram kosztów, kosztorys tego przedsięwzięcia. Będzie sprawa 

czytelna i jasna. Niech nam ktoś powie, ile trzeba w końcu wyciąć tych krzewów, ładnych, 

pięknych drzew. Serce się kraje, jeżeli choć jedno drzewo zostanie wycięte i zniszczone. Tego 

nam robić nie wolno. Trzeba wkomponować, jeśli już jesteście tak daleko, ten pomnik, przy 

najmniejszych kosztach, tych, które już tutaj zgłaszacie, ewentualnie w to miejsce, ale nie 

robić krzywdy zieleni, jeśli już tak musi być. Ale jest też drugie pytanie – dlaczego tych 
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pieniędzy nie przeznaczyć np. na szkołę 100-lecia odzyskania niepodległości? I tak ją pięknie 

nazwać? I uczcić rzeczowo, świątecznie, na zawsze i na trwale, żeby korzystały z tego nasze 

dzieci i wnuki. I niech to zostanie jako pomnik trwałej historii, tak jak w PRL-u były pomniki 

1 000 szkół na 1 000-lecie. One zostały. Uczą się w nich nasze dzieci i uczyliśmy się w nich 

my. To byłaby wspaniała pamiątka, która by służyła wszystkim dzieciom i rodzicom. Może  

w tym kierunku spróbujmy to wszystko zmienić i ewentualnie przedyskutować. Uważam, że 

korekta jest potrzebna. Jest wiele pytań. W historię absolutnie nie wchodzę, bo zawsze 

będziemy w tej sprawie podzieleni. Jeszcze jedna kwestia – w takim miejscu trzeba nam 

zbudować, gdzie pójdą wszystkie środowiska, wszyscy mieszkańcy. Stoimy zgodnie przed 

Pomnikiem Leopolda Lisa – Kuli przy każdej okazji, np. z okazji 11 listopada, przed 

Pomnikiem Tadeusza Kościuszki i wieli innych. I nie ma kłopotu. Stajemy tam wszyscy 

świątecznie, serdecznie i kłaniamy się Polsce i Polakom. Czcimy i świętujemy. Dlaczego  

w tym okazałym, fantastycznym dniu, nie może być tak samo?” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski - ad vocem - powiedział: „Odnośnie wypowiedzi Radnego 

Grzegorza Koryla – jak parę miesięcy temu głosowaliśmy uchwałę o usunięciu Pomnika 

Wdzięczności Armii Radzieckiej, to już kontrowersji na temat cmentarza nie miał. Więc też  

bardzo bym prosił o uczciwość w wypowiadaniu się.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - ad vocem - powiedziała: „Odnośnie wypowiedzi 

Radnego Pana Wiesława Buża – jeżeli chodzi o Pomnik Leopolda Lisa – Kuli, w ówczesnym 

czasie też był Komitet, który budował ten pomnik, też tam nie było Prezydenta Miasta.  

A dzisiaj wszyscy się cieszymy. To jest podobne środowisko, które dzisiaj wnosi  

o wybudowanie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mam nadzieję, że ten pomnik się 

przyjmie i tak samo uświetni miasto jak Leopold Lis – Kula.” 

 

Pan Tomasz Madej - Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego - powiedział: „Pozwolę sobie najpierw oddać wojskowy 

honor Wam wszystkim. Robię to dlatego, że posądzono mnie, że od kilku lat przyjeżdżam  

do Rzeszowa jako przebieraniec, w mundurze przypominającym sylwetkę Marszałka 

Piłsudskiego. A ze względu na tak ważny temat dla nas, dla Komitetu, ale również dla mnie 

osobiście, musiałem ubrać się w mundur, który mi się należy. Bo niemal 40 lat broniłem 

ojczyzny w tym mundurze i nie może nikt powiedzieć, że bezprawnie go noszę. Teraz przejdę 

do meritum. Najpierw, proszę pozwolić, że zwrócę się do Pana Prezydenta Rzeszowa – Panie 
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Prezydencie, publicznie przepraszam Pana za wszystkie błędy, jakie stały się z powodu 

niewłaściwej pracy Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. 

Panie Prezydencie – chylę czoła, a dlatego, że to właśnie Pan pomógł mnie i moim kolegom 

zebrać myśli i ludzi, którzy mieli spowodować, że pomnik stanie się faktem. Panie Prezydencie 

– jeszcze raz dziękuję. Jest Pan wielkim człowiekiem. Wszystkie błędy w najkrótszym, 

możliwym czasie, naprawimy. A to, że one zaistniały, to może dlatego, że budujemy pierwszy 

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie i ludzie, którzy należą do Komitetu nie 

mieli doświadczenia w tym, jak postępować. A ja z odległości niemal 700 kilometrów nie 

mogłem być Przewodniczącym tego Komitetu, bo sprawy zawodowe, zdrowotne i rodzinne 

powodowały, że musiałem być w 2 miejscach, w Gdyni i w Rzeszowie. Słowo <ojczyzna>  

w różnych językach i we wszystkich przypadkach, jakie w danym języku są stosowane  

są wymieniane: po kaszubsku – tatczëzna, po niemiecku – vaterland, po rosyjsku – rodina, po 

angielsku – homeland, po szwedzku – homeland, po łacinie – patria. Jeżeli nie ma znaczenia 

dla Was, przepraszam, że zwracam się do wszystkich, bo nie znam wyników głosowania, 

którego jeszcze nie było, to dlatego zwracam się do wszystkich byście swoim dzieciom  

i wnukom przekazywali ważność słowa <ojczyzna> i ważność słowa <patriotyzm>. Nie ma 

innej możliwości uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości jak tylko 

wyeksponowanie sylwetki tego człowieka. Ja od wielu lat, praktycznie od dziecka, jestem 

wychowywany w duchu patriotyzmu. Nie interesują mnie podziały polityczne, choć rozumiem, 

że w państwie demokratycznym jednopartyjność to dyktatura. Dlatego zwracam się do 

Państwa z różnych opcji, żebyście pomogli, sami sobie nawzajem, przeprowadzić 

rozumowanie, a później głosowanie, bez podziału na stronnictwa znajdujące się w tej sali 

rajców miejskich. W Mieście, które w połowie XIV wieku powstało z woli Kazimierza 

Wielkiego i to miasto stale było polskie. To nic, że ono było wcześniej prywatne. To nic, że 

dopiero w okresie Wiosny Ludów stało się miastem państwowym, że Lubomirscy odpuścili. 

Nie chcę, bo nie ma czasu, omawiać sylwetki Marszałka, ale może powiem w ten sposób – 

jeżeli ktokolwiek jest na tej sali, to prawie słowa z Pisma Świętego, jeśli ktokolwiek jest na tej 

sali kto jest bez jakiejkolwiek winy niech rzuci kamieniem, niech rzuci kamieniem  

w Marszałka, niech rzuci kamieniem we mnie. Ja, jeśli uważacie Państwo, że to jest wina,  

to powiem, że jestem winien tego, że przez 39 lat służby wojskowej nigdy nie należałem  

do żadnej partii politycznej. Zakończyłem służbę jako podpułkownik bardzo szanowany  

i bardzo wysoko opiniowany przez przełożonych. Jeśli ktoś wie, jak w wojsku wygląda 

opiniowanie kadry, to najwygodniej dla przełożonych jest stawiać oficerowi ocenę dobrą,  

bo nie trzeba tego uzasadniać. Bardzo wiele kłopotów mieli moi przełożeni, aby uzasadnić 
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oceny, które mi wystawiano. Uważam, że jeśli ktokolwiek o mnie powie, że – no pewnie  

z wypowiedzi – jest patriotą, to się wcale nie obrażę. Jeżeli uważacie, że Marszałek Piłsudski, 

jako osoba prywatna, który w daniu 12 lipca 1932 roku został uhonorowany przez Radę 

Miasta Rzeszów honorowym obywatelstwem miasta. Ten człowiek przebywał w tym mieście 

kilkakrotnie, na krótkich pobytach, ale przebywał. Już ten sam fakt, że również umiłował 

miasto i mieszkańców, ten sam fakt należy zaznaczyć, że powinni mieszkańcy Rzeszowa  

Go szanować. Jako dowód na to, jak inne miasta szanują Marszałka, 1 lipca 2018 roku  

w Gdyni odbyła się duża uroczystość, z udziałem władz miasta i Rady Miasta, upamiętniająca 

dzień 90 rocznicy obecności Marszałka Piłsudskiego w Gdyni. Był tam Eugeniusz 

Kwiatkowski i Józef Piłsudski. I tę ważną datę chcieliśmy upamiętnić i upamiętniliśmy 

poprzez przeprowadzenie uroczystości. Bardzo ciężko było Komitetowi znaleźć sponsorów, 

darczyńców, na terenie Rzeszowa i województwa. A przecież Rzeszów, jak Państwo radni 

wiecie, to stolica 26 powiatów, które chciałyby, aby w Waszym mieście obchodzić 

uroczystości rangi wojewódzkiej. Prowadziłem rozmowy z Komendantem Wojewódzkim 

Policji, z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, z dyrektorem 

regionalnym zakładów karnych, z dowódcą brygady, z dowódcą garnizonu, z dowódcą 

brygady ostatnio powołanej – III Brygady Obrony Terytorialnej. Wszyscy oczekują,  

ci wszyscy, o których mówię, wszyscy oczekują miejsca, w którym będzie można nadać 

odpowiednią rangę uroczystościom państwowym tych dużych organizacji mundurowych. 

Wspomnieć chciałbym również o tym, że trafiłem, nie ja wywoływałem ten efekt, tylko trafiłem 

podczas publicznej zbiórki pieniędzy w galeriach w Rzeszowie na to, iż zwracali  

się przedstawiciele polonii, którzy odwiedzali Rzeszów, z pytaniem – gdzie macie w Rzeszowie 

jakąkolwiek symbolikę Marszałka? My chcemy złożyć jemu kwiaty. Na zakończenie chcę 

powiedzieć, że oczekuję od Państwa niepodejmowania decyzji o uchyleniu uchwały Rady 

Miasta sprzed roku. Chcę powiedzieć, że z mojej emerytury mam tutaj spakowane 5 000 zł  

i chce te pieniądze wpłacić na Komitet Budowy Pomnika, ale nie mogę tego zrobić dotąd, 

dopóki Państwo nie podejmiecie decyzji o budowie. Ja tutaj rok temu wystąpiłem i już po 

głosowaniu prosiłem – podejmijcie poważną decyzję. I wtedy Rada powiedziała – Panie 

Generale, przecież myśmy przed chwilą to uchwalili. Minął rok i zaczynają się dyskusje. 

Szanowni Państwo – ta ciężka skarbonka i ta nieco lżejsza, to są pieniądze z różnych miast 

Polski. To są pieniądze, które ja osobiście zbierałem. Nie mówię tego, żeby jakąś chwałę 

sobie przypisać, tylko darczyńcy z całej Polski chcą, aby ten pomnik powstał. Natomiast 

przykro mi, że w Rzeszowie tylko dwaj przedsiębiorcy przekazali na budowę pomnika  
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po 5 000 zł. Proszę o poważną refleksję. Przecież Państwu jest chyba bliżej do Warszawy niż 

do Kijowa.” 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Kilka zdań do tego,  

co Państwo mówiliście do tej pory. Można by odnieść wrażenie, że symbole są ponad to, co 

one w rzeczywistości reprezentują. Państwo jesteście skłonni tworzyć i propagować symbole, 

nie zważając na to, co się za nimi kryje. Myślę jednak, że są gdzieś jakieś granice tego, kogo 

można na pomnik stawiać. Nie twierdzę, że to jest ten przypadek. Ale mam wrażenie, jakby 

Państwo od tego abstrahujecie – skoro symbol już został stworzony, to próba jego obalenia 

jest nie do przyjęcia, bo to jest antypatriotyczne. Nie zgadzam się z takim widzeniem sprawy. 

Ja, oczywiście, rozumiem wagę symboli i kiedy podpisywałem ten projekt uchwały miałem 

obawy, że możemy się znaleźć w szeregu tych, którzy specjalizują się w obalaniu pomników  

i wywracaniu tradycji. Ale doszedłem do wniosku, że wątpliwości, jakie się ostatnio pojawiły, 

jest zbyt dużo, że one wymagają wyjaśnienia. Natomiast wątpliwości nie mam żadnych co do 

tego, że tworzenie kultu Marszałka, wygenerowanego przez sanację, z pominięciem innych, 

którzy wtedy pracowali przy odzyskaniu niepodległości, jest niesprawiedliwe. Ta myśl, żeby 

uhonorować wszystkich jest paralelna z tym, co robiliśmy kiedy budowaliśmy pomnik Łukasza 

Cieplińskiego. Byłem w komitecie założycielskim i pierwsza myśl też była taka – zbudujemy 

pomnik Łukasza Cieplińskiego. Dopiero po różnych dyskusjach, z udziałem także 

szanowanych w Rzeszowie kapłanów, doszliśmy do wniosku, że trzeba również uhonorować 

inne osoby, które w tamtym czasie poniosły śmierć dla tej samej idei. I stąd jest pomnik 

Łukasza Cieplińskiego i 5 osób, które zostały wówczas, wyrokiem niesprawiedliwym sądu, 

skazane na śmierć i rozstrzelane. I to jest troszkę podobna sytuacja. Ale tu jest jeszcze więcej. 

Osoby, które chcielibyśmy uhonorować reprezentują różne środowiska polityczne, różne idee. 

To będzie dowód na to, że jednoczymy, że będziemy razem - tak jak ktoś z radnych Prawa  

i Sprawiedliwości – apelował. I wtedy, podczas uroczystości w takim miejscu, będą się mogli 

bez obaw, bez wątpliwości, bez słowa sprzeciwu, zgromadzić wszystkie siły polityczne, 

reprezentacji wszystkich opcji. I to będzie naprawdę jednoczenie. Takim pomnikiem, w jakimś 

sensie, jest pomnik Lisa – Kuli. On nie niesie za sobą żadnej idei politycznej. I dlatego nie ma 

nikt wątpliwości, żeby się tam gromadzić. Chcę jeszcze powiedzieć o jednym, związanym, 

niestety, bezpośrednio z Marszałkiem Piłsudskim. Otóż na Podkarpaciu, jak Państwo pewnie 

wiecie z historii, w latach trzydziestych odbywały się liczne strajki ludowe. One były brutalnie 

pacyfikowane. Zginęło wtedy kilkaset osób. Nie twierdzę, że to wina Piłsudskiego, on już 

wtedy - jeśli jeszcze żył - to czuł się dość słabo. Ale, generalnie biorąc, to wina sanacji, która 
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była jego dzieckiem. Reasumując – ze strony Państwa z Prawa i Sprawiedliwości padły 

przede wszystkim argumenty o charakterze: „już się zaangażowaliśmy”, „że to wstyd”,  

„że symbol”, itd. Natomiast nikt nie powiedział ani jednego zdania, że nieprawdą jest,  

iż Piłsudski ma to i owo na sumieniu. A ma. Ja bym oczekiwał, żebyście Państwo albo 

stwierdzili coś takiego, albo powiedzieli – i owszem, ale zasługi jego przeważają jego winy. 

Ta obawa, o której mówiłem wcześniej, że wpisze się w ten sposób myślenia negujący symbole 

zawierała także i taką myśl, i taką ideę, że oto znajdę się w kręgu tych, którzy dzisiaj z taką 

łatwością obalają osoby zasłużone dla naszej niepodległości. Mam tu na myśli Lecha Wałęsę. 

To jest podobny sposób myślenia. Jednak uważam, że jeśli porównać te postacie, chociaż 

porównania takie są z góry skazane na niepowodzenia, ale pewne elementy można 

porównywać, to różnica między tymi osobami jest taka – Lech Wałęsa jeśli popełnił jakieś 

błędy, to potem z nich wyszedł i zasłużył się dla polskiej niepodległości, z Piłsudskim jest 

odwrotnie. Najpierw się zasłużył dla polskiej niepodległości, a potem, niestety, zszedł  

na manowce. To jest trudny problem. Tak że i te sprawy przyziemne, o których mówiliśmy, 

pewnie będą decydować.” 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Ja bym chciał 

jednak otrzymać jakąkolwiek odpowiedź – co my jesteśmy w stanie, na 11 listopada, mieć, lub 

nie mieć? Bo tego nie wiemy. Przedstawiciel Komitetu, w zasadzie, nam na to nie 

odpowiedział.” 

 

Radny Pan Robert Homicki - powiedział: „Chciałbym się odnieść do ostatniego zdania 

Pana Pułkownika. Panie Pułkowniku – z pełnym szacunkiem dla Pana, ale to zdanie, uważam, 

było mocno nietrafione. Ja, podobnie jak Pan, jestem patriotą i kocham Polskę. To, że mam 

inne zdanie i nie uważam, że patriotyzm mierzy się ilością stawianych pomników, to jeszcze 

nie znaczy, że jest mi blisko do Kijowa. To zdanie przyjąłem ze smutkiem.” 

 

Pan Edward Słupek - mieszkaniec Rzeszowa - powiedział: „To nie jest mój symbol.  

I dzisiaj okazuje się, że to jest wasz symbol. To jest w pewnym sensie, jak tutaj było 

wspomniane, kat tej ziemi, bo tu spłynęła nasza krew. Mówił Pan, że Pan Piłsudski był  

w 1932 roku w Rzeszowie. W 1932 roku umierali byli posłowie tej ziemi, np. w Szklarach 

Andrzej Pluta jest pochowany, który po Berezie Kartuskiej zmarł. Ale tyle paraleli 

historycznych. Obchody 100-Lecia Odzyskania Niepodległości będą trwały 4 lata. Bo dopiero 

w 1922 roku nasze granice przestały płonąć. I dobrze by było, żeby te uroczystości nas 
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łączyły. Ja się zgadzam z tymi, którzy w każdym momencie chcą jakieś zgody, żeby to nie była 

uroczystość jednej strony opcji politycznej. Dzisiaj każda uroczystość historyczna jest 

elementem polityki praktycznie. Każdy chce coś na tym ugrać. Ja, jako przedstawiciel ruchu 

ludowego, jako przedstawiciel - w pewnym sensie rodziny, która cierpiała przez sanację – 

która nie została rozliczona, jak wszyscy wiemy. Były zapowiedzi, ale brak konsekwencji  

- a niech już tak zostanie. Będziemy jeszcze na ten temat lata mówić. Niech ta rocznica nas 

połączy. Mnie się bardzo podoba. W pewnym sensie, każdy by chciał coś ugrać, mówiąc 

trywialnie, na tej rocznicy. Ta idea ojców polskiej niepodległości – po prostu nie osądzajmy 

tych ludzi. Wielu z nich ma coś tam na sumieniu. To była przeszłość. Nie dopuszczono dzisiaj 

do debaty historycznej. Może i słusznie. Na to jest inne miejsce. Więc jeszcze raz powtarzam – 

dopiero w 1922 roku nasze granice przestały płonąć i to będzie koniec obchodów. Jeszcze na 

koniec powiem tak – wszyscy w Europie ze swoimi satrapami się rozliczyli: Franco, Salazar, 

Tiso i inni. My wydobywamy jedna osobę. Trzeba wydobyć czasy, ich złożoność i pokazać 

osobowości. Uważam, że Pan Marszałek Piłsudski ma godne upamiętnienie, godne uczczenie. 

Nie popadajmy w jakiś anachronizm europejski. Padło też, że np. Lech Kaczyński ma taki 

wielki pomnik w Tbilisi – 45 centymetrów, gdzieś tam ukryty. Apeluję, żeby to była 

uroczystość, która nas połączy. Kto tam przyjdzie, jeżeli to będzie tylko Piłsudski? Jest to 

kontrowersyjna sytuacja. Niech będzie Piłsudski i inni.” 

 

Radna Pani Grażyna Szarama - powiedziała: „Przed przystąpieniem do głosowania 

chciałabym zwrócić uwagę na sformułowanie w uzasadnieniu, a mianowicie dotyczy to 

kwestii konkursu przeprowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Ponieważ tutaj jest tyle wątpliwości, więc bardzo prosiłabym o autopoprawkę i wówczas 

możemy głosować uchwałę, jeżeli jest to inaczej.” 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił autopoprawkę polegająca na 

wykreśleniu, w uzasadnieniu, słów: „…przeprowadzonego przez Marszałka Województwa.” 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek formalny  

o treści: „Mamy poważne dylematy. Żadna z naszych wątpliwości nie została rozstrzygnięta. 

Większość członków Klubu zgłasza mi pomysł na to, żeby jednak skierować projekt uchwały 

do Komisji i spróbować uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi. Dzisiaj nie mamy żadnych 

odpowiedzi. I podjąć ostateczną decyzję na kolejnej sesji, żeby nie stawiać dzisiaj sprawy na 

ostrzu noża – w tą, albo w tą. Ja mam sam dzisiaj wątpliwości, ponieważ z informacji, które 
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mam, wygląda na to, że powinniśmy być za tą uchwałą i po prostu uchylić poprzednią.  

Ale mam też wątpliwości kolegów, którzy nie do końca wiedzą jakie są de facto fakty.  

W związku z tym chciałbym jednak złożyć wniosek o skierowanie tego projektu uchwały 

jeszcze do Komisji. Może na roboczo uda się uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi w sprawie 

naszych wątpliwości. Taki wniosek składam.”   

 

       Wniosek o skierowanie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLVI/1000/2017 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie budowy pomnika Marszałka 

Józefa Piłsudskiego do Komisji został przyjęty 15 głosami „za”, przy 11 głosach 

przeciwnych. 

  

Ad. 2 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Poprosiła o przyjęcie, 

w ramach autopoprawki, zmiany zapisu zadania: „Budowa publicznej drogi gminnej na 

odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ, wpisanego pod numerem 

13.2.40 – ustanowienie limitu w kwicie 120 000 zł.” Dodała, że łączna wysokość limitów, po 

autopoprawce, wyniesie 553 709 446 zł.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poinformowała, że analizując nakłady na zadanie: 

„Rozbudowa Hali na Podpromiu”, w związku trudnościami związanymi z rozstrzygnięciem 

przetargów, wielkością jej rozbudowy, miejsca położenia, braku parkingów, ma wątpliwości 

co do zasadności rozbudowy Hali. Zaproponowała, aby rozważyć rezygnację z realizacji ww. 

zadania, a środki zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczyć na budowę 

nowej hali, dobrze położonej, dobrze skomunikowanej, z której mogłaby korzystać także 

młodzież. Poprosiła o przedstawienie, na kolejnej sesji Rady Miasta, alternatywnych 

propozycji odnośnie rozbudowy Hali na Podpromiu, lub budowy nowej hali. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił: „Myślę, że z tą 

propozycją powinniśmy jeszcze, co najmniej miesiąc, poczekać. Pierwszy ogłoszony przetarg 

nie wyłonił żadnej oferty. W przyszłym tygodniu ma być drugie otwarcie ofert. Myślę, że po 

drugim przetargu będziemy musieli się zastanowić, przeanalizować i podjąć decyzję. Bardzo 

proszę, żeby do sierpnia poczekać i zakończyć ten proces, który rozpoczęliśmy, a więc proces 
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zamówienia publicznego na przebudowę Hali. Za tydzień, lub dwa, będzie wszystko 

wiadomo.” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski -  stwierdził, że w związku z pojawieniem się możliwości 

pozyskania środków unijnych na budowę nowej hali, zaproponował przesunięcie w czasie 

wykonanie modernizacji Hali „Podpromie”, a uwolnione środki przeznaczyć na opracowanie 

projektu i przygotowanie nowej inwestycji, tj. budowę hali sportowej, np. takiej, jaka już 

funkcjonuje przy V Liceum Ogólnokształcącym.  

 

       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 12 głosami „za”, przy 8 głosach 

wstrzymujących.  

 

Ad. 3 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Ja w temacie 

zmian budżetowych na kolejną sesję Rady Miasta. Mieliśmy spotkanie Komisji Porządku 

Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi, z udziałem przedstawicieli 

Powiatowej OSP w Rzeszowie, gdzie oni proszą Pana Prezydenta i Panią Skarbnik o to, żeby 

rozważyć, porozmawiać może, z udziałem Pana Jarosza, w temacie zwiększenia kwot na 

bieżące utrzymywanie sprzętu jednostek. W tej chwili, ta kwota – 275 000 zł – jest 

niewystarczająca. Dostaliśmy oficjalne pismo, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady 

Miasta brał udział w tych spotkaniach, gdzie jest taka prośba, żeby zastanowić się i postarać 

się tę kwotę na bieżące przeglądy, paliwo, bieżące utrzymanie 10 jednostek OSP, zwiększyć 

przynajmniej do kwoty 500 000 zł. Dlatego taki wniosek składam, w imieniu Komisji,  

i prosiłbym, żeby rozważyć, może na kolejna sesję, po spotkaniu oczywiście,  

z przedstawicielami straży pożarnej.” 

 

Radna Pani Maria Warchoł – stwierdziła, że z zadowoleniem przyjęła propozycję 

przeznaczenia 10 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów. 

Zauważyła, że jest potrzeba realizacji zadania: „Kompleksowe poradnictwo konsumenta, oraz 
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edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa.” 

Stwierdziła, że bardzo ważnym elementem, poprawiającym bezpieczeństwo w mieście, jest 

zwiększenie środków w budżecie Miasta, do 140 000 zł, na wykonanie nowoczesnego 

monitoringu w mieście. Z zadowoleniem przyjęła także propozycję zwiększenia środków na 

dofinansowanie działalności Teatru Maska. 

 

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

Radnego Pana Jerzego Jęczmienionki, powiedział: „Jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże 

Pożarne – budujemy remizy, kupujemy samochody. Ma być budowany obiekt przy ul. Ludwika 

Chmury dla straży zawodowej. Na dzień dzisiejszy brakuje straży ok. 1 200 000 zł. Miasto,  

w ostatnim czasie, przekazało ok. 1 200 000 zł. Obecnie Miasto występuje do Starosty  

o przydzielenie dodatkowych pieniędzy. Twierdzi, że nie ma. Również w tej sprawie zwróciłem 

się do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Też pieniędzy nie chce przekazać. Miasto 

maksymalnie daje pieniądze. Starosta twierdzi, że nie ma pieniędzy. Ma potężne tereny  

w strefie ekonomicznej. Ustalił tak wysokie ceny, że każdy zainteresowany biznesmem 

rezygnuje.” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – powiedziała: „Jeśli chodzi o Państwową Straż 

Pożarną i ten budynek, który ma być budowany na Dworzysku, po przetargu niedobór 

środków łącznie wyniósł ok. 3 600 000 zł. Wcześniej Miasto przekazało działkę pod budowę. 

Przypominam, że jest to zadanie budżetu państwa – budowa i utrzymanie Państwowej Straży 

Pożarnej. Ta straż pożarna jest i dla nas i dla powiatu. Obsługuje, praktycznie rzecz biorąc, 

dwa powiaty. Miasto przekazało działkę o wartości ok. 3 000 000 zł, 360 000 zł na 

dokumentację i 1 200 000 zł Państwo radni zabezpieczyli na ostatniej sesji, jako 1/3 tej 

brakującej kwoty licząc na to, że 1/3 dołoży Pani Wojewoda jako zadanie rządowe  

i 1/3 powiat. Łączne dofinansowanie tego zadania przez Miasto jest znacznie większe niż 

powiatu.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – powiedział: „Dodam, że może Radni z Prawa  

i Sprawiedliwości włączyliby się do tematu i załatwili pieniądze, te, które brakują,  

w Urzędzie Wojewódzkim, czy też w Marszałkowskim. Załatwcie te pieniądze. Myśmy potężne 

pieniądze, oczywiście za zgodą Rady, dali. A pozostałe jednostki administracyjne się 

wycofują. Dodam, że według mnie, to bezwzględnie te pieniądze powinny być od Pana 
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Starosty Jodłowskiego. Jeżeli posprzedawałby, po godziwych cenach tereny, powstałyby 

kolejne fabryki. Również zdobyłby pieniądze dla Państwowej Straży Pożarnej.” 

 

Radny Pan Roman Jakim – powiedział: „Ja bym jednak prosił, Panie Prezydencie, żeby 

poważnie do sprawy bezpieczeństwa podchodzić. Nie chcę się wypowiadać, czy Starosta 

powinien dać więcej pieniędzy, kto powinien dać więcej? Natomiast komenda jest Komendą 

Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Ona jest nasza i tak naprawdę to my powinniśmy zrobić 

wszystko, żeby te pieniądze się znalazły i żeby te budżetowe nie przepadły. Ma to być 

nowoczesny obiekt, który będzie służył do szkolenia strażaków, w tym również ochotników. 

Dzisiaj, szkoląc ich, musimy jeździć do Niska i ponosić dodatkowe koszty, bo w Rzeszowie 

takich warunków nie mamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz - to sprawa, o której mówił 

Przewodniczący Pan Jerzy Jęczmienionka na temat bieżącej działalności jednostek OSP. 

Jestem przekonany, że powinno dojść do spotkania Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  

z Panią Skarbnik, z Panem Prezydentem, z zarządem gminnym Ochotniczych Straży 

Pożarnych i ustalić, jakie środki są potrzebne na bieżącą działalność. Dzisiaj, ja nie powiem, 

że tych pieniędzy nie ma, ale cały czas powstają potrzeby, a my przesuwamy środki. To nie 

jest dobrze. Ja bym apelował i prosił o to, aby te środki były zabezpieczone takie, jakie są 

potrzebne na dany rok. Tym bardziej, że one zmniejszają się co roku, a jednostek przybywa. 

Teraz będziemy mieli kolejne jednostki w gminie Rzeszów, które też będziemy musieli 

utrzymywać.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Jak słucham o tym, że 

mamy już 11 Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie i będą następne, to się 

zastanawiam, czy to jest właściwy model funkcjonowania ratownictwa pożarowego? Czy  

w innych miastach też tak jest? Mam wrażenie, patrząc na to wyłącznie z punktu sprawnej 

organizacji funkcjonowania instytucji, czy nie powinniśmy zmierzać do tego, że wzmacniamy 

Miejską Komendę Straży Pożarnej, a niekoniecznie rozdrabniamy środki na tyle jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych? Patrząc z pragmatycznego punktu widzenia, to mam 

poważne wątpliwości.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – powiedział: „Odnośnie wypowiedzi Radnego 

Pana Romana Jakima – Pan Jakim był u mnie w biurze z komendantem straży i załatwiał 

temat. To co obiecałem, zostało zrealizowane. Uważam, że obecnie należy prowadzić 

rozmowy ze Starostą, pomimo, że jest to zadanie Pani Wojewody, ponieważ straż działa nie 
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tylko na terenie Rzeszowa, ale także na terenie powiatu rzeszowskiego. Prośba do Radnych  

z Prawa i Sprawiedliwości – włączcie się. Miasto dokłada kolejne pieniądze i za wszelką cenę 

chcemy, aby ta straż powstała. Planowane są piękne obiekty dla straży na Dworzysku.” 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Odnośnie straży pożarnej – moja 

wypowiedź dotyczyła 10 jednostek OSP w Rzeszowie. Ochotnicza Straż Pożarna z założenia 

jest ochotnicza. Pan Prezydent mówi o Państwowej Straży Pożarnej. To jest innym temat.  

Tu się zgadzam, że też powinny włączyć się inne powiaty, czy inne podmioty. Ale mówiłem  

o tym, że mamy obecnie 10 jednostek OSP w Rzeszowie, 30 Osiedli, 200 tysięcy mieszkańców, 

więc to nie jest duża kwota. Mamy informację, że jeszcze dwa lata temu, czy jakiś czas temu, 

było to 300 000 zł na bieżąca obsługę. W tej chwili jest poniżej 300 000 zł, a zadań przybywa. 

Wszyscy radni podejmują działania na rzecz naszego miasta. Ja także rozmawiałem  

z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej i Komendantem Miejskim Straży Pożarnej  

i wspieramy te działania. Chodzi o to, żeby załatwić sprawę kompleksowo, żeby nie 

brakowało pieniędzy na przeglądy aparatów tlenowych, nie brakowało na sprzęt i na paliwo. 

W tej chwili mam takie informacje, że ci ludzie wielokrotnie muszą kupować paliwo za swoje 

pieniądze. Komenda Miejska Straży Pożarnej twierdzi, że bez wsparcia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, państwowa straż nie byłaby w stanie zabezpieczyć porządku  

i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Panie Prezydencie – to jest nasza powinność. 

Przekazanie 50 000 zł rocznie na działalność jednostki OSP nie jest dużym wydatkiem.” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – powiedziała: „Zwiększenie środków na jednym 

zadaniu - z 200 000 zł na 500 000 zł – jak tutaj było wnioskowane, to wzrost o 100%. Trzeba 

będzie odpowiedzieć na pytanie – komu zmniejszyć środki? Finansowanie zadań zwiększa się 

we wszystkich obszarach. Niedawno został oddany do użytku żłobek, ale kosztował on 

dodatkowe 2 000 000 zł w tym roku. Potrzeby w zakresie budowy i dodatkowych oddziałów  

w przedszkolach, żłobkach. Wzrastają potrzeby w szkołach, w związku z reformą, która 

Miasto musi wdrożyć w życie. Kwoty, na te potrzeby, idą w naście milionów. Na tę chwilę, 

analizują zakres oświaty należy stwierdzić, że nam niedobór rośnie w kwocie 16 000 000 zł. 

Takie mam informacje po zreasumowaniu I półrocza. Jeżeli mówimy o zwiększeniu nakładów 

o 100% , to jest nieosiągalne. Możemy mówić o potrzebach, ale o konkretnych potrzebach,  

a nie o wzroście na poziomie 100%.” 
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Radna Pani Danuta Solarz – powiedziała: „Proponuje się zwiększenie wydatków 

majątkowych o 140 000 zł na monitoring, na terenie Bulwarów. Może należy zastanowić się, 

aby rozszerzyć obszar objęty monitoringiem o teren, na którym jest tor do jazdy na rowerach? 

Na tym terenie zdarzył się śmiertelnym wypadek i zasadne byłoby objęcie tego terenu 

monitoringiem. 

 

Rany Pan Witold Walawender – powiedział: „Chcę poruszyć wątek żłobków. Państwo 

Radni z Prawa i Sprawiedliwości organizują, w godzinach pracy, konferencje prasowe. 

Wczoraj odbyła sią taka konferencja, na której przedstawiana była sprawa żłobków. Pozwolę 

sobie przedstawić, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy zapisane środki na budowę 

żłobka na Osiedlu Budziwój w Rzeszowie, budowę żłobka na Osiedlu Przybyszówka.  

Te zadania są realizowanie i nie ma potrzeby organizowania konferencji.” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – powiedział: „Pan kandydat na kandydata Pan Wojciech 

Buczak zamiast robić konferencje niech się zajmie pozyskiwaniem pieniędzy z budżetu 

państwa na potrzeby, które są w mieście. Druga sprawa – nielegalny tor jazdy trzeba 

zlikwidować, a nie monitorować.”  

 

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

przyjęta 14 głosami „za”, przy 7 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  

w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

została przyjęta 15 głosami „za”, przy 7 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 5 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział: „Mam dla mieszkańców 

naszego miasta kolejną, bardzo dobrą, informację. Miesięcznik Forbes przygotował ranking 

miast atrakcyjnych dla biznesu. W kategorii miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców po raz 
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kolejny miasto nasze zdobyło I miejsce. Głównym wskaźnikiem, jaki wzięto pod uwagę, to był 

przyrost firm w latach 2015 – 2017. To jest bardzo ważny temat. Jeżeli przybywa firm  

w naszym mieście, to przybywa miejsc pracy. W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców mamy 

wzrost o prawie 10 firm. Jest to najwyższy wzrost w naszym kraju. Wyniki rankingu zostały 

opublikowane podczas IX Kongresu Regionów, który odbył się we Wrocławiu.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poinformował: „W czasie przyjęć mieszkańców 

przyszła do mnie pani, z taką ulotką: Nie pozwólmy zabetonować Rzeszowa – najcenniejsze 

przyrodniczo tereny Rzeszowa. I powiedziała, pokazując mi to zdjęcie – na tereny zielone 

będzie do Rzeszowa przyjeżdżać towarzystwo zbierać grzyby. Natomiast, tu gdzie jest 

zabudowa, to możne Londyn, może Madryt, może Paryż, pewnie i Warszawa. Tam będą 

wyjeżdżać nasze dzieci do pracy. Tak tę ulotkę odebrałem. A więc moje stanowisko odnośnie 

przyszłości Rzeszowa jest takie – bezwzględnie budować. Niektórzy chcą, aby zostały tylko 

tereny zielone. Ale po co wówczas przyjedzie Pan Kultys, albo Pan Fijołek? Żeby grzyby 

zbierać? Przyjechali w tej chwili, że tu maja pracę, tu są w Radzie. Jeżeli nie będzie 

rozbudowy, to pewnie będą szukać miejsca gdzie indziej. A więc, żebyśmy nie mieli 

przyszłości tylko lasy? Bieszczady są przepiękne. Można jechać w Bieszczady na urlop, do 

Arłamowa. Ale z tamtego terenu ludzie przyjeżdżają do nas, do Rzeszowa, mieszkać. Pomimo, 

że się buduje kolejne osiedla - jak tutaj Pan Sienko przedstawiał – powstają kolejne firmy. 

Jeszcze ta pani dodała, że ta osoba, to był taki niewysoki pan. No oczywiście, ja nie mam 

pojęcia kto to był. Dodała również, żeby nie wtrącać się, co ona ma robić ze swoim 

majątkiem, gruntem i że chce, żeby jej dzieci były tu, na miejscu. Żeby nie musiały wyjeżdżać 

gdzieś zmywać naczynia i być popychadłem w innych krajach. Pokazuję tę ulotkę. Rzeszów 

musi być zbudowany. I kolejne miejscowości będą włączone – Przybyszówka, Miłocin. 

Bzianka – plany są, żeby budować. Moja, bezwzględnie, polityka – budować i ściągać ludzi.”  

 

Rada Miasta zatwierdziła Protokół Nr LXIV/1/2017 z LXVI sesji Rady Miasta 

Rzeszowa odbytej 30 maja 2017 r. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że dokonał sprostowania 

oczywistych pomyłek w: 

1) Uchwale Nr LV/1305/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa – błędne wpisanie,  

w uzasadnieniu, nazwy „ul. Solińska”, gdzie winno by „ul. Wołyńska” (sprostowanie 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu), 
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2) Uchwale Nr LXI/1432/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2018 r.  

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

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

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej,  

w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Miasto Rzeszów – poprawka 

polega na zastąpieniu treści § 3 o brzmieniu „Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia” zapisem: „Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, 

następującego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego”, oraz uzupełnienia podstawy prawnej (sprostowanie 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Ad. 6 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rzeszowa 

na lata 2018 – 2022” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

LXII/11/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu). Zgłosił autopoprawkę o treści:  

„W załączniku, gdzie są wskazane działania krótkoterminowe, w pkt 9 – działania naprawcze 

– po zapisie <egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości>, po przecinku, dodać 

<montaż ekranów akustycznych> i w szacunkowym koszcie działania – 800 tys. zł.” 

 

Pan Sebastian Biernacki – przedstawiciel Spółki EKKOM – przedstawił prezentację 

„Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rzeszowa na lata 2018 – 2022”, 

stanowiący załącznik do ww. projektu uchwały. 

 

Radna Pani Danuta Solarz -  zapytała, czy w Rzeszowie wykonane są, lub będą 

wykonywane drogi o nawierzchni tłumiącej hałas? 

 

Pan Sebastian Biernacki – przedstawiciel Spółki EKKOM – wyjaśnił: „Generalnie, 

chodzi o nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości. Są takie nawierzchnie. Są różne typy tych 

nawierzchni. Zasadniczym kryterium do wprowadzania tego typu nawierzchni jest kryterium 

prędkości. Te nawierzchnie się bardzo dobrze spisują, ale dla prędkości większej niż 50 km  

na godzinę. Owszem, ten efekt jakiś jest przy prędkości poniżej 50 km na godzinę. Firma 

wykonała dużo badań związanych z nawierzchniami o obniżonej hałaśliwości. Na podstawie  

wyników, nie wskazujemy ich wprowadzania na drogach, gdzie prędkość wynosi w okolicach 

50 km na godzinę, m.in. z uwagi na koszty utrzymania i ze względu na brak efektywności.  

Na odcinkach ulic, gdzie jest dopuszczona większa prędkość, można wprowadzać takie 

rozwiązania.” 
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Radny Pan Bogusław Sak – poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej bardzo 

szczegółowo zapoznała się z Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem. Zauważył,  

że jednym z elementów generujących hałas w Rzeszowie jest ruch samochodowy. Wskazał, 

że policja w Rzeszowie dysponuje już odpowiednimi urządzeniami do badania natężenia 

hałasu generowanego przez samochody. Dodał, że działania policji powinny skutkować 

ograniczeniem, a w perspektywie wyeliminowaniem, lub znacznym ograniczeniem, 

nadmiernego hałasu, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych, generowanych przez 

motory bez tłumików i tuningowane samochody. 

 

Radna Pani Maria Warchoł – zapytała, czy w kontekście przygotowywania tego 

opracowania zostały wykonane badania dotyczące natężenia hałasu przy ul. Kotuli? Dodała: 

„Ulica ta, po wykonaniu przejazdu pod ul. Krakowską w rejonie Galerii „Nowy Świat” stała 

się drogą tranzytową dla pojazdów osobowych, a często i dostawczych. Od kilku lat sytuacja 

ta bardzo pogorszyła warunki życia mieszkańców w tym rejonie miasta.” 

 

 Pan Sebastian Biernacki – przedstawiciel Spółki EKKOM – poinformował: „Wszystkie 

ulice w Rzeszowie były poddane analizom. Jeżeli jakaś ulica, np. ta, o której Pani mówi, nie 

została zakwalifikowana do działań krótkoterminowych, to prawdopodobnie te przekroczenia, 

które tam występują, skonfrontowane z liczbą mieszkańców, zostały zakwalifikowane do 

działań długoterminowych. Są miejsca, które są bardziej priorytetowe, ponieważ większa 

liczba osób jest narażona na hałas.”  

 

Radna Pani Maria Warchoł – zapytała, czy będą podejmowane działania mające na celu 

obniżenie poziomu hałasu w rejonie części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, który 

sąsiaduje bezpośrednio z Wiaduktem Śląskim?   

 

Pan Sebastian Biernacki – przedstawiciel Spółki EKKOM – poinformował: „Program 

określa stan aktualny. Tworzy się mapy. Tego typu przypadki, wskazane przez Panią, powinny 

być kierowane, jako jednostkowe przypadki, do głębszej analizy, bo dotyczy to różnych 

parametrów, np. związanych z konstrukcją obiektu. Czasem zaleca się rozwiązania typowe,  

w ramach Programu. Natomiast tego typu rzeczy powinno się wykonywać indywidualnie,  

np. w ramach przeglądów ekologicznych.” 
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Radny Pan Mariusz Olechowski – zwrócił uwagę na problem nadmiernego hałasu, 

szczególnie uciążliwego dla mieszkańców w godzinach nocnych, ze szczególnym natężeniem 

w dni wolne od pracy, generowanych przez motory bez tłumików i tuningowane samochody. 

Zauważył, że problem ten narasta, a posiadacze takich pojazdów są bezkarni. Stwierdził, że 

odpowiednie służby powinny bezwzględnie reagować, łącznie z odbieraniem dowodów 

rejestracyjnych pojazdów.  

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – powiedział: „Zdecydowanie ma Pan rację. 

Podejmiemy działania. Będziemy rozmawiać z policją. Między innymi po to kupiliśmy również 

harleya, żeby takich łobuzów łapać. Dobry wniosek. Będziemy w tym kierunku działać.” 

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zwrócił uwagę na jeden z problemów występujących po 

naprawach powypadkowych samochodów. Stwierdził, że po takich naprawach silnik 

samochodu będzie pracował głośniej. Powiedział: „Po wypadkach, komora silnikowa jest 

rozszczelniona. Odnośnie nawierzchni jezdni – kontakt bezpośredni z nawierzchnią jezdni ma 

bieżnik opony. I tego problemu do dnia dzisiejszego nikt nie rozwiązał. Jeżeli zostanie 

skonstruowany bieżnik, który będzie cicho pracował, to taka opona jest niebezpieczna, bo 

okazuje się, że jest ona śliska.” Zapytał, czy firma współpracuje z zakładami produkującymi 

opony samochodowe?  

 

 Pan Sebastian Biernacki – przedstawiciel Spółki EKKOM – poinformował: „Takie firmy, 

jak nasza, nie współpracują bezpośrednio z zakładami produkującymi opony. To zagadnienie 

jest rozciągnięte na całą Europę i nie tylko. Z roku na rok wprowadzane są nowe 

rozwiązania, nawet te wymuszone, że każda opona teraz jest opisana hałasem i można sobie 

wybierać. Rozwiązania te poprawiają komfort jazdy samochodem. Czy te opony są gorsze? 

Pewnie nie. Opony muszą zachować pewne elementy bezpieczeństwa. Te zmiany następują. 

Nasza firma wykonywała pomiary porównawcze do tego, jak zmieniają się silniki. Pomiary 

wykonywane są co 15 lat. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Niestety, ruch samochodowy się 

zwiększa. Profilaktyka, o której mówimy, polega m.in. na wspieraniu komunikacji zbiorowej, 

propagowaniu ruchu rowerowego.” 

 

Radny Pan Witold Walawender – zauważył, że w Programie Ochrony Środowiska przed 

Hałasem nie został poruszony temat budowy w Rzeszowie miejskiej sieci ładowania aut 

elektrycznych, co także będzie miało wpływ na ograniczenie hałasu. 
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Pan Sebastian Biernacki – przedstawiciel Spółki EKKOM – powiedział: „Jest to bardzo 

dobry kierunek. My wskazujemy, jako jeden z elementów Programu, wprowadzanie 

komunikacji elektromobilnej.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Czy Państwo, jako firma 

specjalizująca się w tym temacie, potraficie coś zdziałać? Dotkliwe są bardzo pojazdy 

uprzywilejowane, które w środku nocy, przy pustych ulicach, włączają syreny. Kiedyś 

próbowałem interweniować w tej sprawie, ale okazuje się, że przepisy, którymi kierują się te 

pojazdy, wymagają tego rodzaju sygnalizacji. Ale ja myślę, że warto chyba zabiegać o ich 

zmianę, ponieważ przed dojazdem do skrzyżowania nie ma sensu używać sygnalizacji 

dźwiękowej jak ulica jest pusta. Rozumiem, że pojazdy używają sygnalizacji w przypadku, gdy 

zbliżają się i jest czerwone, lub żółte, światło i nie ma pierwszeństwa przejazdu. Poza tym 

wystarczy sygnał świetlny. Taka prośba, żeby zwrócić się do ustawodawcy, albo ministerstwa, 

które te przepisy reguluje, żeby zastanowili się nad zmianą tego przepisu.” 

 

       Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla 

Miasta Rzeszowa na lata 2018 – 2022” została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zaproponował rozpatrzenie pkt 22  

z porządku obrad - uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa w zakresie zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu mieszkańcom. 

 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

 

Ad. 22 

Radny Pan Robert Kultys – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków 

działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu 

mieszkańcom (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu). Zgłosił autopoprawkę polegającą na uzupełnieniu podstawy prawnej o zapis: 

„…art. 18 ust.2 pkt 2 oraz…” 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta – powiedział: „Droga jest developera. Po tej 

drodze mieszkańcy mają prawo przejeżdżać na zasadzie wieczystego użytkowania, korzystania 

z drogi. I Pan Kultys, mówię otwartym tekstem, namawia mnie, żebym kupił u developera 

drogę, albo zamienił na inna działkę. Zdecydowanie takich działań nie będziemy robić. 
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Faktem jest, że mieliśmy wiele spotkań w sprawie tej drogi. I również przygotowaliśmy 

dokumenty osób, które mają drogę konieczną i skierowanie sprawy do sądu. Panie Kultys – 

proszę mnie nie namawiać do takich działań. Bo później ja odpowiadam, a nie radny. 

Dlaczego Miasto ma kupować drogę, jeżeli mieszkańcy mają prawo przejazdu tą drogą? 

Dodam, że ten developer zburzył kawałek tej drogi, zasypał ziemią. Rozmowy były 

prowadzone kilkakrotnie. Developer namówił radnego, żeby go włączyć w działania – albo 

wykupić, albo zamienić na inną działkę.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Miasto dało 

wszystkim mieszkańcom pomoc prawną, jeżeli chodzi o złożenie wniosku do sądu. Oni mieli 

służebność. Jakimś cudem ta służebność nie została ujawniona w księgach wieczystych. Mają 

zapewniony dojazd do swoich domów. Natomiast byłby to precedens, gdyby Miasto drogę 

wewnętrzną developera nagle zamieniło za działkę budowlaną. Takie są żądania. Wówczas 

wszyscy developerzy w Rzeszowie wystąpiliby do Miasta z takimi roszczeniami.” 

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Znowu stajemy przed dylematem. Ale ten dylemat 

ma Prawo i Sprawiedliwość. Bo w jednym przypadku namawia do niebudowania,  

do niezabudowywania, do niebudowania dróg. I takie ulotki rozrzuca po osiedlu wobec osób 

zainteresowanych, po to, żeby przyszli na Radę Miasta i zburzyli ład i porządek naszego 

obradowania, bądź dali im wsparcie w danej sprawie. A z drugiej strony pojawia się zespół 

radnych z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wnoszą uchwałę, m.in. w tej sprawie. Czyli 

budować, bo tam nas przyprowadził określony inwestor i chce załatwić swoja sprawę. Trudne 

to jest do pogodzenia, ale zastanówcie się, czego chcecie dla Miasta.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Po trasie tej drogi, w tym obszarze, jest 

przygotowywany plan. Tam jest przewidywana droga. I to nie chodzi tylko o tego inwestora, 

tylko chodzi też o dojazd do budynków mieszkalnych, które są na końcu tych działek. Oni 

zostali pozbawieni dojazdu. Trzeba tę sytuację rozwiązać. Ja wiem, że w planach finansowych 

Miasta nie zostały przewidziane takie wydatki. Ale dojazd do nieruchomości powinien być 

zabezpieczony. Inwestor kupił te działki i gdy sprzedawał już kolejnym właścicielom, jako na 

współwłasność tę drogę, to już nie było, że tam jest wpisana służebność. I to jest taki problem, 

który ci mieszkańcy mogliby rozwiązać w sądzie, ale po upływie, nie wiem, 5 lat. Bo ich jest 

bardzo dużo – ok. 50 osób. Dojazd do takich nieruchomości, w takiej ilości, chyba też 

powinien być uwzględniony w planach Miasta – tak na przyszłość. Ale faktycznie, jest tam 
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bardzo duży problem. Dochodzą do tego również działki. Ci właściciele nie mogąc dojechać 

do swoich nieruchomości jeżdżą przez środek ogródków działkowych. Właściciele ogródków 

też nie chcą się na to godzić, bo nie są zainteresowani, żeby wpuszczać na swój teren osoby 

postronne. Problem nabrzmiewa. Trzeba zaproponować jakieś rozwiązanie, żeby go 

rozwiązać.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Problem jest nam 

znany. Natomiast mieszkańcy otrzymali wszelaką pomoc i wystarczy, że jedna osoba ujawni  

w księdze wieczystej swoją służebność, to wszyscy będą mogli jeździć. Ja wiem, że  

to sukcesywnie będzie rozpatrywane przez sąd. Natomiast wszyscy właściciele, nawet 

ostatnich nieruchomości mają służebność przejazdu do swoich działek. Tylko należy to 

ujawnić w księgach wieczystych.” 

 

Radny Pan Janusz Micał – powiedział: „Byłem na wizji lokalnej. Widziałbym tam inne 

działanie. Chodzi o mieszkańców, których nieruchomości są położone najdalej. Odcinek 

należący do inwestora – nie należy rozpatrywać tej sprawy. Pan Prezydent ma rację, że to jest 

sprawa pomiędzy nim a inwestorem, czy developerem. Ale chodzi o prywatnych mieszkańców, 

którzy mają tam problem. Proponowałem takie rozwiązanie, żeby mieszkańcy sami przekazali 

na rzecz Miasta pas ziemi, żeby Miasto przejęło i byłaby podstawa do planowania,  

w przyszłości, budowy jakieś drogi. I byłby interes Miasta. Obecnie są różni właściciele 

nieruchomości, prywatni i developer. Mieszkańcy mają służebność, ale przejazd jest im 

utrudniany. Najbardziej jednak są poszkodowani ci mieszkańcy, którzy mieszkają najdalej, 

przy ul. Kiepury. Oni tam nie mają dojazdu.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Panie Prezydencie - specjalnie podkreśliłem, że ja 

nie precyzuję, czy tę drogę należy kupić, czy zamienić. Można się dogadać ze wszystkimi 

stronami. Uchwała mówi o tym, żeby zapewnić publiczny dojazd mieszkańcom. Wyjaśnijmy 

sprawę służebności. Służebność, zwłaszcza dla Państwa, którzy macie swoje działki, ona ma 

racje bytu wtedy, kiedy np. dwóch, trzech mieszkańców, których nieruchomości leżą w drugiej 

linii zabudowy, będą jeździli przez działkę w pierwszej linii zabudowy. Ale to ma sens, jeżeli 

jest dwóch, trzech mieszkańców. Jeżeli to jest trzydzieści działek, a każda z nich jest działką 

inwestycyjną, to proszę sobie wyobrazić, że macie Państwo pierwszą działkę przy drodze  

i przez Państwa działkę byłaby służebność, gdzie będzie przejazd do trzydziestu budów i będą 

przejeżdżać betoniarki, samochodu ciężarowe z materiałami budowlanymi. To jest 



44 

 

nieracjonalne. Tu jest sytuacja, w której my musimy, jako Miasto, odpowiedzieć na tą nową 

sytuację. Nawet ta służebność nie do końca jest pewna – gdzieś tam są dokumenty z tysiąc 

osiemset któregoś roku, że gdzieś tam wąskim pasem można dojeżdżać. Dzisiaj mamy inną 

rzeczywistość. Jest duży pas inwestycyjny, więc zapewnijmy tam dojazd miejski, tak jak to ma 

np. Spółdzielnia „Projektant”, czy inne spółdzielnie. Przecież Miasto nie dopuściłoby do tego, 

żeby Spółdzielnia „Projektant” jeździła po jakieś służebności.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta – powiedział: „Nie wiem, czy Pan radny Kultys 

występuje w imieniu mieszkańców, czy w imieniu developera. W związku z tym, niech Pan 

rozmawia z developerem, żeby przekazał za darmo działkę Miastu i Miasto będzie budować 

drogę. Natomiast, co do propozycji radnego Pana Janusza Micała – ja muszę działać zgodnie 

z prawem. Nie ma podstaw do tego, kiedy jest droga konieczna, żeby Miasto kupowało  

tę drogę. Tym bardziej, że w przyszłości teren ten będzie zabudowany. Ale w tej chwili jeszcze 

nie jest czas na takie działania. Developer się uparł, żeby nie przepuszczać tych, którzy mają 

działki. A w poprzednich okresach ludzie jeździli po tej drodze. Panie Robercie – interes  

tu przemawia: developera, czy też ludzi. Wydaje mi się, że Pan reprezentuje głównie 

developera.” 

 

Radny Pan Mariusz Olechowski – powiedział: „Chciałbym zwrócić uwagę na aspekt 

służebności, który tam zaistniał. Ta służebność była ustanowiona wiele lat temu. 

Prawdopodobnie o szerokości trzech metrów. Długość służebności to około dwa kilometry.  

A służebność powinna zabezpieczać podstawowe potrzeby działki władnącej. Te podstawowe 

potrzeby, przy tak długiej służebności i tylu działkach, mogą być nie tylko że zakłócone, ale 

praktycznie, czasami, nawet niemożliwe do wykonywania z uwagi na to, że zmieniły się realia. 

Realia, z których właściciele tych nieruchomości mogą inaczej korzystać jak korzystali 

kilkadziesiąt lat temu. Czyli, kiedyś to były działki rolne, gdzie sporadycznie dojeżdżało się 

wozem. Dzisiaj można mówić o przyszłej zabudowie, a w przypadku przyszłej zabudowy  

o znacznie zwiększonym ruchu drogowym. A tym samym, te pojazdy, nie mają szans się nawet 

mijać. I w tym przypadku, Panie Prezydencie, jest prośba - żeby ten fakt uwzględnić. Ja sobie 

zdaję sprawę, że w imieniu interesu mieszkańców, mieszkańcy powinni się zrzec pod tę drogę 

części swoich działek. Również to powinien zrobić developer. To jest interes społeczny.  

A biorąc pod uwagę interes społeczny, tak to powinno wyglądać.” 
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Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Myślę, że Pan radny wyjaśnił 

sprawę dokładnie – powinni się zrzec na rzecz Miasta.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - zapytała: „Czyli - Panie Prezydencie - jak się zrzekną - 

to Miasto będzie realizować drogę, ja rozumiem, przygotowywać przejazd?” 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „ Mam, po tej dyskusji, 

wrażenie, że jest wola Prezydenta, żeby zapewnić ten dojazd. Jest różnica co do tego, w jaki 

sposób. Ale to i tak na to nie wpłyniemy. To Prezydent zadecyduje o sposobie. Więc, w sumie, 

bez znaczenia jest, czy podejmiemy tę uchwałę, czy nie. Działać i tak trzeba. Obie strony 

muszą wykazać dużo dobrej woli - mówię tu o Urzędzie Miasta i mieszkańcach. Natomiast 

trzeba znaleźć sposoby, żeby nacisnąć na developera, który wymyślił sobie sposób na to, żeby 

zarobić.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Ja zgadzam się z Panem Prezydentem, że kwestia 

pozyskania tych działek jest kwestią otwartą. Ja jeszcze raz powtórzę, i o tym nie ma ani 

słowa w tej uchwale, i prosiłbym Pana Prezydenta, żeby nie dopatrywał się takich intencji.  

Ja nie nalegam, że to ma być kupione, zamienione, czy cokolwiek innego. Jest problem 

związany z tymi mieszkańcami. Developer jest jednym z tych mieszkańców. A mieszkańcy, 

mieszkający w tych blokach, które zostały tam wybudowane przez tego developera, są takimi 

samymi mieszkańcami jak wszyscy inni. I tu chodzi o to, żeby zapewnić publiczny dojazd,  

co jest obowiązkiem Miasta.” 

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Mam wrażenie, że nie wszyscy radni wiedzą, o czym 

mówimy, albo tak namacalnie nie widzą tego terenu, obiektu i tej drogi. Proponowałbym, 

żeby skierować tę sprawę do Komisji. Podyskutujmy. Z tym, że także skierować projekt 

uchwały do Komisji Gospodarki Komunalnej. Jest o czym rozmawiać. Ale po to, żeby sobie 

przybliżyć to, o czym mówi Pan Prezydent. Bo dzisiaj niczego nie załatwimy. Głosowanie 

pozytywne, lub negatywne, tylko spowoduje antagonizmy społeczne. Takie mam wrażenie,  

że chciało się kilku radnym przypodobać mieszkańcom tamtej części, przede wszystkim  

z ogrodów działkowych po lewej stronie. U góry jest jeden dom, taki bardzo duży - to jest 

gospodarstwo domowe – rolne, które ma kłopot. Jakoś sobie radziło do tej pory. No i ta 

nieszczęsna droga, którą developer w jakiś sposób użytkuje. Nie wiem, czy nie wpływa na 

kolegów radnych i na tych pozostałych mieszkańców po to, żeby wymusić ten handel i oddać 
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tę drogę Miastu. Bo on swoje potrzeby inwestycyjne, być może, już zrealizował,  

a w przyszłości zrealizuje. Ja tam byłem. Rozmawiałem z działkowcami. Znam zagadnienie. 

Uważam, że troszeczkę się wkręciliśmy w sprawę. Dlatego wnioskuję – skierujmy sprawę do 

Komisji.” 

 

       Wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania 

dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu 

mieszkańcom do Komisji, w tym Komisji Gospodarki Komunalnej, został przyjęty  

14 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych. 

 

Obrady sesji prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

 

Ad 7 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

dotyczących pomników przyrody (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony  

na druku: LXII/2/2018 stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  

 

        Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomników przyrody została przyjęta jednogłośnie (17 głosami 

„za”). 

 

Ad. 8 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Furtaka (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: 

LXII/4/2018 stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Furtaka została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 
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Ad. 9 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Tarnowskiej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: 

LXII/15/2018 stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Tarnowskiej została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 10 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  

w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

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

2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 11 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej 

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: 

LXII/9/2018 stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 12 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Zielnej, 

Z. Nałkowskiej, Goździkowej, Brydaka, Zimowit, Krakowskiej, Potokowej (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i mapami, przedstawiony na druku: LXII/8/2018 stanowi załącznik  

nr 20 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulic: Zielnej, Z. Nałkowskiej, Goździkowej, Brydaka, Zimowit, Krakowskiej, 

Potokowej została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

 

Ad. 13 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Mieszka I  

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: 

LXII/7/2018 stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy  

ul. Mieszka I w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 14 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Armii 

Krajowej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony  

na druku: LXII/10/2018 stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

 

Ad. 15 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zenitowej 

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony  

na druku: LXII/14/2018 stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Zenitowej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

 

Ad. 16 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, 

ulicę Łączną w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony  

na druku: LXII/3/2018 stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej 

drogę wewnętrzną, ulicę Łączną w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (18 głosami 

„za”). 

 

Ad. 17 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. św. Marcina (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony  

na druku: LXII/5/2018 stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. św. Marcina została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Świętego Mikołaja (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony  

na druku: LXII/6/2018 stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Świętego Mikołaja została przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 19 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Miejskiej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony  

na druku: LXII/12/2018 stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Miejskiej została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

 

Ad. 20 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu Państwa (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu 

Państwa została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 21 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – 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 EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 

4A (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: LXII/13/2018 stanowi 

załącznik nr 28 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 EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie 

Małopolskim ul. Towarowa 4A została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 22 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa zmierzających do pozyskania 

od właścicieli działek w rejonie ul. Daliowej/Lawendowej (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa 

zmierzających do pozyskania od właścicieli działek w rejonie ul. Daliowej/Lawendowej 

została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 
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Ad. 23 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uzgodnienia zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: LXII/1/2018 

stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 24 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój została przyjęta 

jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 25 

Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 15 głosami „za”, przy  

3 głosach wstrzymujących. 
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Ad. 26 

Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 33 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 16 głosami „za”, przy  

2 głosach wstrzymujących. 

 

Sesję prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta. 

 

Ad. 27 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta – poinformował: „Miałem okazją być w niedzielę  

na Dniach Osiedla Biała. Powiem Państwu, że byłem niezwykle usatysfakcjonowany tym,  

co się tam działo. Było ponad trzy tysiące osób. Dodam, że było pięknie, bo większość było 

dzieci. Scena cały czas tętniła życiem. Działacze rady osiedlowej ściągnęli wielu artystów. 

Była muzyka. Był także poczęstunek. Uważam, że bezwzględnie musimy wspierać takie 

inicjatywy. Pewno w przyszłym roku – Pani Skarbnik i Państwo radni – zaproponujemy 

większe kwoty. Na dzisiaj jest kwota, bodajże, osiem tysięcy złotych i to jest za mało. 

Organizatorzy szukają sponsorów. A Miasto bezwzględnie powinno wspierać tego typu 

działania. Drugi temat – mamy w Rzeszowie ludzi pozytywnie zakręconych. Po bytności  

na spotkaniu w Białej przyjechałem na Rynek, gdzie odbywał się koncert teatru Muzycznego. 

Przepiękny koncert. Ludzi na koncercie też było bardzo dużo. I tu chciałbym wyrazić 

podziękowania Panu Andrzejowi Szypule, który kiedyś był radnym, był Przewodniczącym 

Komisji Kultury, a dzisiaj jest pasjonatem muzyki. Również ten Teatr Muzyczny musimy 

wspierać. Dobrze, że mamy takich ludzi, ludzi pozytywnie zakręconych, w dzielnicach  

i również bezpośrednio w centrum. Informuję Państwa, że Pan Andrzej Szypuła zapytał mnie 

publicznie – a co ze szkołą muzyczną? Tego tematu pewnie też nie odpuścimy. Będziemy 

chcieli budować szkołę muzyczną. Mamy wspaniałych mieszkańców Rzeszowa. Aktywnych, 

pod kątem rozwoju rodziny, pod kątem kultury, spotkań. Dodam, że w tej chwili teren, który 

zajmuje Rada Osiedla w Białej, jest terenem za małym i będziemy musieli im teren dokupić. 

Mają bardzo niedobre boisko piłkarskie i konieczne jest poszerzenie terenu. Myślę, że nas 

wszystkich jest takie stanowisko, żeby taka działalność wspierać.” 
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Radny Pan Stanisław Ząbek – powiedział: „W imieniu mieszkańców bardzo serdecznie 

dziękuję Panie Prezydencie, że zechciał Pan przybyć na spotkanie. Pana wędrówki po całym 

obiekcie wzruszyły wielu mieszkańców, szczególnie tych już w podeszłym wieku. Przyszli 

prawie wszyscy. Z jaką sympatią, z wyrazami uszanowania zwracali się do Pana. To było, nie 

tylko dla mnie, dla osób towarzyszących, dla osób, które organizowały, wzruszające, ale 

budziło powszechny aplauz u wszystkich. Bardzo Panu za tą gospodarską wizytę dziękuję.” 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – poinformował: „Od kilku dni w Rzeszowie trwa dwudziesta, 

jubileuszowa edycja Studium Tańców Polskich, gdzie przyszli choreografowie zespołów 

polonijnych z całego świata kształcą się w naszym mieście, pod auspicjami Uniwersytetu 

Rzeszowskiego i Zespołu Pieśni i Tańca Resovia Saltans. W przyszłym roku efekty tego, co się 

w Rzeszowie nauczą, zobaczymy na festiwalu. Natomiast jutro, o godzinie 19:00 w auli 

Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się koncert Rzeszowscy Artyści Polakom. Bardzo 

serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na ten koncert. Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca 

Resovia Saltans, Karczmarze, Pan Jacek Ścibor i Zespół Tańcząca Ósemka. Koncert 

specjalnie przygotowany na powitanie przyszłych choreografów zespołów polonijnych.” 

 

Radny Pan Witold Walawender – poinformował: „Panie Prezydencie – Komisja Kultury 

już złożyła wniosek, aby w budżecie Miasta na 2019 rok zwiększyć środki na organizację Dni 

Osiedla z ośmiu do dziewięciu, lub dziesięciu tysięcy. Dziękujemy za dobre kierunki wskazane 

przez Pana Prezydenta w tym temacie. Druga sprawa – pozwoliłem sobie skierować na adres 

biur parlamentarzystów z Podkarpacia, ponad podziałami politycznymi i reprezentowanych 

tam partii politycznych, pismo z racji nie zapisanych jeszcze środków przez Pana Ministra  

na realizację inwestycji pod nazwą: Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki. To pismo trafiło 

na adres wszystkich dziesięciu parlamentarzystów z Podkarpacia. Ono brzmi <Szanowni 

Państwo Parlamentarzyści. Cała społeczność sportowa Rzeszowa i regionu, w tym bardzo 

utalentowana lekkoatletycznie młodzież, środowisko działaczy sportowych, oraz samorządy 

Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa doczekały się możliwości realizacji budowy 

wymarzonego i tak potrzebnego lekkoatletycznego obiektu sportowego w Rzeszowie, przy 

stadionie Resovii, przy ul. Wyspiańskiego 22. Ministerstwo Sportu i Turystyki wyraziło chęć 

wsparcia tej inwestycji kwotą szesnastu milionów złotych. Niestety, by finalnie nałożyć koronę 

na królową sportu w Rzeszowie potrzebna jest jeszcze kwota szesnastu milionów złotych, 

wskazana m.in. we wniosku – zapytaniu, Miasta Rzeszowa, jako inwestora ww. inwestycji. 



55 

 

Przywołując w pamięci bardzo przyjazne i merytoryczne spotkanie z Paniami i Panami 

posłami z naszego regionu, za które raz jeszcze bardzo dziękuję, w kwestii całokształtu 

działań w aspekcie rozwoju lekkiej atletyki, królowej sportu w naszym regionie, pragniemy 

jeszcze raz gorąco wesprzeć i prosić o lobbowanie dofinansowania budowy Centrum Lekkiej 

Atletyki przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie, jako Podkarpackiego Centrum, z budżetu 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie wyżej wymienionej>. Z racji tego, że pojawiają się, 

z Departamentu Sportu i Turystyki, aktualizacje środków przeznaczanych na inwestycje  

w Województwie Podkarpackim, mamy tam już inne - za co również serdecznie dziękujemy – 

ale w dalszym ciągu nie ma wymaganej tej kwoty szesnastu milionów złotych z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Więc pozwoliłem sobie napisać pismo, aby pobudzić do chęci działania  

w tej sprawie. A przykładem, dlaczego tak ważna jest budowa Centrum Lekkiej Atletyki jest 

wynik uzyskany trzy dni temu przez Dominikę Miąso z Rzeszowa, zawodniczki Resovii, która 

zdobyła mistrzostwo Europy do lat osiemnastu właśnie w lekkiej atletyce.” 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział: „Dodam tylko, 

odnośnie Dni Osiedla Biała, że jeszcze była tam możliwość przejazdu bryczką. Przejazdy  

te cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, nie tylko Osiedla Biała. Kontynuując 

wątek Resovii, to chciałem Państwu przypomnieć, że Pan Prezydent obiecał tej drużynie, 

która wejdzie do II Ligii, milion złotych na sezon. W tym roku do II Ligii weszła Resovia i Pan 

Prezydent już przeznaczył pół miliona złotych, zgodnie z umową, czyli na I rundę. W sumie, 

będzie milion złotych na sezon. Jeśli chodzi o wszystkie środki dla Resovii, które Resovia  

w tym roku otrzymała, to otrzymała dziewięćset tysięcy złotych.” 

 

Radny Pan Kamil Skwirut – powiedział: „Chciałem nawiązać do wypowiedzi Pana 

Prezydenta o aktywności młodych ludzi, o tym, że ich działania to jest siła naszego miasta. 

Chciałbym wspomnieć o takiej inicjatywie, która zrodziła się na początku tego roku, a teraz 

już nabiera rozmachu. Młodzi ludzie, z naszego miasta, założyli Stowarzyszenie Przyjaciół 

Komunikacji Miejskiej. Chcą utworzyć na terenie naszego miasta Izbę Pamięci z okazji 

siedemdziesięciolecia zorganizowanego transportu w naszym mieście. Podjęli już kroki. Pan 

Generał Bąk, w swoim muzeum, wynajął im jedno pomieszczenie. Oni sami sobie tam 

opłacają czynsz za to pomieszczenie, własnymi siłami, za własne środki, skuli tam tynk, 

usunęli szyby, przygotowują się do demontażu okien, zerwali posadzki. Myślę,  

że w niedługim czasie też będą chcieli się spotkać z Panem Prezydentem, w ramach jakiejś 

współpracy, czy uzyskania drobnej pomocy. Oni organizują zbiórkę publiczną. To nie są duże 
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kwoty, bo większość prac wykonują własnymi siłami. Chodzi tylko o pomoc przy zakupie 

gablot. Już wiem, że porozumieli się ze spółkami miejskimi. Dostaną fragment autobusu, który 

będzie tam stał i będzie można z kabiny kierowcy obserwować. Warto tę inicjatywę młodych 

ludzi z Rzeszowa, którzy to organizują non-profit, wesprzeć.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta – powiedział: „Wspominałem o aktywności 

naszych mieszkańców. Takim typowym przykładem jest Pan Generał Bąk, który wiele działa 

dla dobra miasta Rzeszowa.” 

 

Ad. 28 

Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przedstawiając propozycję 

dotyczącą dobrych praktyk przy ustalaniu porządku obrad, powiedział: „Ponieważ parę sesji 

temu pojawił się, z inicjatywy Pana Przewodniczącego Rady, nowy punkt porządku obrad 

<komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta> zaprotestowaliśmy,  

że tak nie powinno być. Ale Pan Przewodniczący uzasadniał, że tak jest praktykowane także  

w innych miastach. Chciałbym się podzielić wynikiem analizy, jak to wygląda w innych 

miastach. Zacznę od miasta Krakowa. Przypomnę, że w Krakowie nie rządzi PiS. Zresztą, to 

będzie tak, że w większości wymienionych miast nie rządzi PiS. Proszę zauważyć, że przy 

zwoływaniu sesji, w Radzie Miasta Krakowa, akurat nie ma takiego punktu <komunikaty 

Przewodniczącego Rady>, a jest inny, ciekawy punkt na samym początku –  

pkt 2 <interpelacje radnych>. I od razu są też odpowiedzi na te interpelacje. Więc punkt, 

który u nas będzie za chwile na koniec sesji, okazuje się, że w innych miastach jest na 

początku sesji. Kolejny przykład miasta, także wojewódzkiego, miasto Łódź, gdzie też nie 

rządzi PiS, przy tworzeniu porządku obrad sesji, w pkt 4 jest <informacje o załatwieniu  

i odpowiedzi na interpelacje>, ale też nie ma punktu, który mówi o tym, co Pan 

Przewodniczący nazwał <komunikaty Przewodniczącego Rady>. Jest to ciekawe rozwiązanie. 

W Szczecinie, mieście wojewódzkim, już na początku, w pkt 5, jest <interpelacje i zapytania>, 

ale także nie ma tego punktu <komunikaty Przewodniczącego>, czy <komunikaty 

Prezydenta>. Wreszcie znalazłem kolejny przykład, gdzie jest taka sytuacja - jest to Poznań – 

i tam, na początku porządku obrad, w pkt 3, są <oświadczenia>. Ale nie mówi się, czyje są to 

oświadczenia. Mogą to być oświadczenia także i radnych. Nawet te kilka przykładów już 

pokazuje, że nie jest to zwyczajem takim powszechnym, że tylko Przewodniczący Rady  

i Prezydent, mogą wydawać takie komunikaty. Jest pkt 2, który zwie się <komunikaty> i pkt  

3, tj. <oświadczenia>, ale nie ma takiego zamykania ust opozycji. Tak to powiem. Jest jeszcze 
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kolejny przykład, który dotyczy miasta wojewódzkiego - Gorzów Wielkopolski. Interpelacje  

i zapytania - w pkt 3. I też nie ma komunikatów. Wreszcie dotarłem do takiego miasta,  

to chyba już ostatni przykład - Gdańsk – i tutaj są <komunikaty Przewodniczącego, 

Prezydenta, i Komisji>, ale w pkt 3, od razu, są <oświadczenia Klubów Radnych>. 

Przypomnę, że w Gdańsku też nie rządzi PiS, a więc Klub Radnych PiS ma możliwość, na 

początku sesji, wygłosić oświadczenia. Podsumowując te kilka przykładów mogę przedstawić 

dwie propozycje. Pierwsza propozycja - wycofać się z tego pomysłu - <komunikaty 

Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta>. Ewentualnie można wprowadzić <komunikaty 

i oświadczenia>, bez precyzowania, żeby także każdy Klub mógł to poczynić. Druga 

propozycja dotyczy tego, żeby jednak punkt <interpelacje i zapytania> przesunąć na początek 

obrad. Zostały nam, do końca kadencji, trzy sesje. Więc może wprowadźmy, na podstawie 

tych dobrych praktyk, też taką możliwość, żeby te punkty były na początku sesji. Tak, jak  

to dzieje się w innych miastach. Nie chciałbym, żebyśmy byli takim wyjątkiem, gdzie 

niepotrzebnie wprowadza się taką, nie chciałbym powiedzieć za dużo, ale eliminację opozycji. 

Więc to pod rozwagę chciałbym poddać. Pokazać te przykłady przy uchwalaniu porządku 

obrad. Na początku sesji takie punkty są i chciałbym, żeby taka propozycja była rozważona  

i wprowadzona w naszej Radzie.” 

 

Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Rada Miasta, jako ciało kolegialne, jest to przede 

wszystkim grono radnych, które dyskutuje o mieście. Tutaj odwołuję się do wrażliwości 

demokratycznej Przewodniczącego. Bo jeżeli w innych miastach mamy coś takiego, że na tak 

wczesnych miejscach, są możliwości złożenia oświadczeń przez radnych i przez kluby 

radnych. Jest to w pewnym sensie pogodzenie się z tym, że Rada Miasta to jest grono radnych, 

które się wypowiada w sprawach miasta. A rzeczywiście okazuje się, że wprowadziliśmy, Pan 

Przewodniczący wprowadził, ale my mamy takie porządki, że radni stają się, jak gdyby tylko 

obiektem informacji – czy Przewodniczącego Rady, czy Prezydenta. Ja nie mówię, że to źle,  

że takie coś jest. Ale dałbym pod rozwagę. Panie Przewodniczący – takie rzeczy, kiedy posłów 

informowano tylko co zrobiła władza, albo radnych informowano, co zrobi Prezydent – kiedy 

było? Ja znam 2 okresy - PRL i sanacja. Panie Przewodniczący – prosiłbym o przemyślenie 

tego, bo rzeczywiście jest jakiś problem.” 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Po pierwsze – 

mam wrażenie, że wszystkie poprawki Statutu, doprecyzowanie - co to jest wniosek formalny, 

doprecyzowanie trybu prowadzenia obrad Rady, spowodowany jest jedną rzeczą - słabą 
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dyscypliną w naszym gronie. I tym, że często próbujemy naciągnąć zwyczajowo przyjęte 

pewne elementy do własnych potrzeb i danego, bieżącego, rozwiązania. Należy skupić się  

na jakości pracy Rady. Nie zgłaszać, w ostatniej chwili, projektów uchwał, czy poprawek.  

Nie naciągać faktów do danej sytuacji. I pewnie stąd konieczność ciągłego doprecyzowania. 

Bo także i było tak, że były to informacje, w których Przewodniczący przekazywał kwestie 

organizacyjne, do czego jest powołany, a Prezydent najważniejsze rzeczy z ostatniego okresu. 

Natomiast to wszystko później zaczęło się przeradzać, że każdy z nas radnych miał jeszcze trzy 

komunikaty od siebie. W ten sposób trochę wypaczyliśmy ten punkt i stąd konieczność jego 

doprecyzowania.” 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Co do <komunikatów 

Przewodniczącego i Prezydenta>, tu się nie dam przekonać. Pokażcie Państwo sytuację,  

w której ja, lub Prezydent, nadużywamy tego do spraw kontrowersyjnych, czy politycznych.  

A tak było w przypadku oświadczeń. Wszyscy mają jednakowe prawa, jak chodzi  

o oświadczenia, interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne. One są dla wszystkich 

radnych jednakowo dostępne. Punkt <komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta 

Miasta> ściągnąłem z Kielc. To jest akurat miasto rządzone przez kandydata popieranego 

przez PiS. Oczywiście, mogę sobie wyobrazić, że zmieniamy nasze zwyczaje i przenosimy 

wszystkie punkty, które teraz są na końcu porządku obrad, na początek. Moim zamierzeniem 

jest, żebyśmy do końca tej kadencji opracowali nową wersję Statutu. Z dwóch powodów.  

Po pierwsze, że jak Państwo wiecie, zmieniona została ustawa o samorządzie gminnym  

i w niej są pewne, nowe wymagania, które będą nas dotyczyć od nowej kadencji. Ja bym 

chciał, żebyśmy szczegóły postępowania ustalili teraz, kiedy jeszcze nie wiemy kto wygra 

wybory. Bo jest szansa, że Państwo popatrzycie na to nie tylko przez pryzmat koalicji 

rządzącej, albo opozycji, ale pomyślicie i o tym, że za chwilę możecie się znaleźć po drugiej 

stronie. I z taką deklaracją, że uchwalony przed końcem kadencji Statut, nie będzie przez 

zwycięzcę wyborów zmieniany dla własnych interesów. Jak Państwo zdeklarujecie coś 

takiego, że to co się nam uda wypracować przed końcem kadencji zostanie, pomijając drobne 

niuanse, które mogą się pojawić. Te wymagania, które się znalazły w ustawie są dość 

szczegółowe i być może, po jakimś okresie okaże się, że trzeba je trochę poprawić, żebyśmy 

dobrze realizowali postanowienia ustawy. Zapraszam do namysłu i pracy. W sierpniu  

i we wrześniu chciałbym, żebyśmy się nad projektem zmian Statutu pochylili i go uzgodnili. 

Może funkcjonować Rada tak, że są najpierw interpelacje. Wtedy punkty merytoryczne zaczną 

się np. po przerwie obiadowej. I radni, którzy nie są zainteresowani danym punktem, przyjdą 
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sobie na punkt, który ich interesuje. Ale proszę zauważyć taką rzecz. Problem z tym, że te 

punkty są na końcu bierze się także z tego, że Państwo, pod koniec dnia, opuszczają obrady. 

Są radni, którzy bez względu na to, czy to jest godzina czwarta, czy pierwsza, jak widzą, że już 

blisko jest koniec obrad, to wychodzą. Zawsze. Ale gdybyśmy byli wytrwali i rzetelnie 

traktowali swoje zadania to, jak jest teraz godzina trzynasta, to byśmy nie wychodzili. 

Przecież wszyscy wiemy, z dużym wyprzedzeniem, że w tym dniu jest sesja. Powracając do 

Krakowa. Tak się złożyło, że byłem tam z wizytą studyjną. Pojechałem zobaczyć jak 

wyglądają obrady miasta Krakowa. To bardzo ciekawe doświadczenie. Interpelacje  

są rzeczywiście na początku, ale to jest pusta formuła. Odczytywane są odpowiedzi na 

interpelacje, ale złożone wcześniej, a nie na te składane w trakcie bieżącej sesji. Natomiast 

jest inna, ciekawa rzecz. Oni mają bloki głosowań. Na przykład sesja rozpoczęła się  

o godzinie dziesiątej i ustalono, że blok głosowań odbędzie się o godzinie dwunastej.  

Po ustaleniu porządku obrad sala opustoszała. Zostało troje, pięcioro radnych, na 

czterdziestu trzech. Trwała dyskusja, w której udział brali tylko zaineresowani radni. 

Pozostali przyszli na godzinę dwunastą, na głosowania. Potem była druga tura głosowań, 

około piętnastej. W tym dniu odbywały się jednocześnie dwie sesje. Z informacji przekazanych 

przez Przewodniczącego Rady wynikało, że sesja może potrwać do dwunastej w nocy. 

Przeciwstawiam to informacji jaką uzyskałem z Katowic, że tam sesja trwa dwie, trzy godziny. 

Nie wiem na czym to polega. Nie zdążyłem uzyskać informacji na temat procedur 

obowiązujących w Katowicach. Reasumując - myślę, że podczas dyskusji w Komisji 

Regulaminowo - Statutowej możemy rozważyć wszystkie możliwości i uchwalić nasz Statut 

tak, żeby spełniał oczekiwania wszystkich stron.” 

 

Radny Pan Robert Kultys - powiedział: „Wychodząc na przeciw temu, co zarówno 

powiedział Pan Przewodniczący, jak i wcześniej ja, absolutnie nie jestem zwolennikiem, że na 

początku sesji wszyscy radni będą składać oświadczenia. Rzeczywiście, oświadczenia, 

interpelacje składane przez wszystkich radnych na początku sesji doprowadzi do tego, że 

początek sesji zamieni się w jedną, wielka litanię różnych wypowiedzi, nie zawsze mądrych. 

Wyjście byłoby następujące - pozostawić ten punkt, który jest <oświadczenia Prezydenta>, 

<oświadczenia Przewodniczącego>, mogą być <oświadczenia>, lub <komunikaty> i nie 

dodawać <oświadczeń wszystkich radnych>, ale umożliwić, żeby przedstawiciel każdego 

Klubu, jeśli zechce, mógł w tym punkcie złożyć komunikat, lub oświadczenie. Jaki jest plus 

takiego rozwiązania. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy są ważne sprawy w mieście,  

o których można powiedzieć, ale tylko teoretycznie. Praktycznie, nie można powiedzieć, 
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ponieważ jest ustalony porządek obrad. I nie możemy powiedzieć o tym, co jest ważne, bo nie 

ma tego w porządku obrad sesji. A w oświadczeniach, na tym etapie, zarówno Prezydent 

Miasta, jak i Przewodniczący Rady, maja taka możliwość. W tym punkcie Kluby Radnych,  

a nie poszczególni radni, też mogłyby zabrać głos mówiąc o rzeczach ważnych. Być może jest 

niebezpieczeństwo, że ten punkt miałby charakter trochę polityczny, ale mimo wszystko, jest  

to realizacja tego, że Rada jest to grono radnych, którzy też, w jakiś sposób, te politykę 

tworzą. Ja bym proponował rozważyć tę propozycję. Jest to jak gdyby pogodzenie, z jednej 

strony niewchodzenia w szczegóły, żeby na początku sesji umożliwić zabranie głosu przez 

wszystkich radnych, ale jednak umożliwienie zabrania głosu przez wszystkie strony.” 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Do końca kadencji zostało 

trzy sesje. Ja bym, na dzień dzisiejszy, już nic nie zmieniał. Proszę wszystkich radnych  

o skierowanie do mnie wszystkich tego typu propozycji. Zostaną one skierowane do Komisji 

Regulaminowo – Statutowej, która jest rozpatrzy.” 

 

Radny Pan Witold Walawender - powiedział: „Znam, po części, odpowiedź dlaczego sesje 

tak długo trwają. Może to być pokłosie tego, że w VII kadencji Rady Miasta Rzeszowa mamy 

trzynaście Komisji. Praktycznie, na każdej Komisji, omawia się wszystkie punkty z porządku 

obrad sesji. Tam są szczegółowo omawiane wszystkie projekty uchwał. I dobra byłaby 

praktyka, żeby wszystkie problemy były załatwiane na posiedzeniach Komisji. Na sesji Pan 

Przewodniczący przedstawiałby wyniki głosowania Komisji, prezentowane byłyby opinie 

Klubów Radnych, a nie powtarzanie tego, co było omawiane na Komisjach. Najlepszym 

rozwiązaniem będzie wprowadzenie wystąpień Klubowych po Komisjach, które  

są merytoryczne, konstruktywne. Mamy ich w Radzie aż trzynaście.” 

 

Ad. 29 

Podczas LXII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni: Maria Warchoł, Grażyna Szarama, Roman 

Jakim złożyli interpelacje (interpelacje stanowią kolejno załączniki od nr 34 do nr 42). 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 8 do 

29 czerwca 2018 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 43 do protokołu). 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawiając informację na temat 

matur, powiedział: „Jeżeli chodzi o matury jesteśmy dziesięć punktów procentowych, w każdej 
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dziedzinie, wyżej od średniej wojewódzkiej, a ponad dziesięć w kraju. Wyniki matur są bardzo 

dobre. Jest to wynik spotkań Pana Prezydenta z dyrektorami szkół w poprzednich latach.  

Nie ma już szkół, które by miały pięćdziesiąt kilka procent jeżeli chodzi o zdawalność matur. 

Natomiast, na takie duże wyróżnienie zasługuje II Liceum. Było trzystu siedemdziesięciu 

pięciu zdających. Sto procent uczniów zdało matury. W pozostałych liceach, w granicach 

dziewięćdziesięciu siedmiu, dziewięćdziesięciu ośmiu procent.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Powrócę jeszcze do oświaty. 

Przypominam sobie jak radni PiS-u, z Panem Szumnym na czele, organizowali konferencje, 

opowiadali jak to jest źle w Rzeszowie. Oczywiście, mówili nieprawdę. I taki system w tej 

chwili również istnieje - opowiadanie takich rzeczy, które są nieprawdziwe. Opowiadanie  

o tych studzienkach, o szkołach, żłobkach, przedszkolach. Dodam, że kiedy oglądałem 

telewizję i występował Pan Sienko, to zdecydowanie, już nie jako Prezydent, ale jako 

obywatel, chciałbym Panu Sience pogratulować, jak skasował swoich adwersarzy.” 

 

Radny Pan Wiesław Buż - powiedział: „Panie Prezydencie – mam takie pytanie. Jest pewne 

zaniepokojenie wśród mieszkańców związane z funkcjonowaniem służby zdrowia,  

a przede wszystkim szpitali w Rzeszowie. W tym szpitali wojewódzkich, placówek o uznanej 

renomie. Jak ta sytuacja wpływa na szpital miejski? Czy jesteśmy bezpieczni co do 

hospitalizowania, leczenia itd. ?” 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Na początku sesji mówiłem,  

że wybieram się na spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przyjmujemy wszystkich 

tych, którzy oczekują pomocy. Natomiast są tutaj pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, 

którzy powinni robić wszystko, żeby ten szpital funkcjonował, żeby nie szukali dziury w całym 

u innych, tylko u siebie. Niech zaglądną w swoje kieszenie, czy mają dziurawe, czy też nie.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek - powiedział: „Trzeba odpowiedzieć Panu Prezydentowi. Pan 

Prezydent zdaje się nie wiedzieć w ogóle w czym jest rzecz, jeżeli chodzi o szpital. Nie zna 

sytuacji. Z tych wypowiedzi, które dzisiaj przez cały dzień próbuje wyartykułować, ewidentnie 

dowodzi tego, że nie wie jaka jest sytuacja, jaki jest powód całej tej sytuacji. I tego, jaka jest 

również sytuacja w tym szpitalu i co Zarząd Województwa i samorząd Województwa  

w szpitalach wojewódzkich na Podkarpaciu zrobili. Bo nie mówi Pan o tym, że szpitale 

zostały oddłużone, wynik finansowy został wyprowadzony na zero. Nie ma strat, poza jednym 
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szpitalem w Tarnobrzegu. Tego Pan nie mówi. Dlatego proszę najpierw, Panie Prezydencie, 

zapoznać się dobrze z całą sytuacją, a później rzucać takie populistyczne slogany w naszą 

stronę.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Z przyjemnością dowiaduję się,  

że szpitale zostały oddłużone. Czy to oddłużenie spowodowało, że ludzie nie chodzą  

do pracy? Bo szpitale są nieczynne w tej chwili. I w Mielcu, Tarnobrzegu i oczywiście  

w Rzeszowie.” 

 

Radny Pan Robert Homicki - powiedział: „Otrzymałem sygnał, że w automatach,  

w autobusach, nie można płacić banknotami. Chciałbym się zapytać, czy to prawda i czy jest 

jakaś możliwość zmiany tego?” 

 

Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział: „Sprawdzę ten 

sygnał. Nie zgłaszano mi do tej pory takiego problemu. W automatach można płacić 

banknotami, bilonem lub kartami, np. kartą miejską.” 

 

Radny Pan Witold Walawender - powiedział: „Temat szpitali jest bardzo poważny. Cały 

czas są doniesienia, że dzieją się rzeczy straszne. W najgorszym stanie, który wymaga 

szybkiego remontu, jest szpital przeciwgruźliczy.” 

 

Radna Pani Grażyna Szarama - powiedziała: „W związku z licznymi skargami Pani Doroty 

Głowiak na uciążliwość sąsiedzką bardzo proszę o zbadanie sprawy i skierowanie tam Straży 

Miejskiej celem zbadania, na czym ta uciążliwość polega i aby konflikt trochę załagodzić.” 

 

Ad. 30 

Radny Pan Kamil Skwirut – powiedział: „Po ostatniej debacie na temat roli studentów  

w naszym mieście postanowiliśmy w gronie historyków, pasjonatów, osób zajmujących się 

kultywowaniem pamięci o naszym mieście, przekazać jeden z cennych dokumentów z naszych 

zbiorów. To jest dokument, który znajduje się na sali sesyjnej, wraz z odpowiednią tablicą  

i opisem, dotyczącym Akademickiego Koła Rzeszowiaków na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Była to organizacja powołana w latach dwudziestych ubiegłego wieku przez studentów  

z Rzeszowa w Krakowie. Ona miała na celu integrację środowiska rzeszowskiego  

w Krakowie. Pomagała w znalezieniu stancji, w znalezieniu pracy, również odnalezieniu się  
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w tym nowym środowisku miasta Krakowa. Również popularyzacją tego co pochodziło  

z Rzeszowa, czyli kultury, gwary, kulinariów, naszych tradycji. Specjalnie, żeby te wszystkie 

aspekty ziemi rzeszowskiej uwypuklić, organizacja ta, raz w roku, organizowała bal na 

dwieście, trzysta osób, na który zapraszano inteligencję polską. W celu także miękkiego 

lobbingu, dzisiaj tak byśmy to nazwali, na rzecz studentów z Rzeszowa nie tylko na 

Uniwersytecie, ale również u władz miasta Krakowa. Przekazujemy jedno z takich zaproszeń. 

To zaproszenie jest sporządzone w języku staropolskim. Ważne, żeby zaznaczyć, że wśród 

przewodniczących tego Koła, w czasie studiów, byli rzeszowscy radni, którzy zasiadali  

w latach trzydziestych tutaj, m.in. Pan Węglowski, który zginął w obozie Dachau. Był również 

Pan Jamrozek, który jest przodkiem Ks. Biskupa Jamrozka z Przemyśla, który zginął  

w Auschwitz. Przewodniczącym był tez Pan Brydak, którego mamy ulicę w Rzeszowie. 

Opiekunem tego Koła był Pan prof. Kot z Sędziszowa Małopolskiego - przed wojną doktor 

honoris causa Uniwersytetu w Oxfordzie i w Bazylei. Panie Prezydencie - proszę od 

pasjonatów historii Rzeszowa przyjąć ten skromny dar.” 

 

Na LXII sesji odbytej w dniu 10 lipca 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła niżej 

wymienione uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LXII/1434/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr LXII/1435/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r.  

 

3. Uchwała Nr LXII/1436/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

4. Uchwała Nr LXII/1437/2018 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 

przed Hałasem dla Miasta Rzeszowa na lata 2018 – 2022”. 

 

5. Uchwała Nr LXII/1438/2018 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody. 

 

6. Uchwała Nr LXII/1439/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Furtaka. 

 

7. Uchwała Nr LXII/1440/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Tarnowskiej. 

 

8. Uchwała Nr LXII/1441/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej. 
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9. Uchwała Nr LXII/1442/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała Nr LXII/1443/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych 

w Rzeszowie w rejonie ulic: Zielnej, Z. Nałkowskiej, Goździkowej, Brydaka, 

Zimowit, Krakowskiej, Potokowej. 

 

11. Uchwała Nr LXII/1444/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości przy ul. Mieszka I w Rzeszowie. 

 

12. Uchwała Nr LXII/1445/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie. 

 

13. Uchwała Nr LXII/1446/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Zenitowej w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr LXII/1447/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, ulicę Łączną w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr LXII/1448/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. św. Marcina. 

 

16. Uchwała Nr LXII/1449/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Świętego Mikołaja. 

 

17. Uchwała Nr LXII/1450/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej. 

 

18. Uchwała Nr LXII/1451/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, na 

rzecz Skarbu Państwa. 

 

19. Uchwała Nr LXII/1452/2018 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 EkoGłog Sp.  

z o.o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A. 

 

20. Uchwała Nr LXII/1453/2018 w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta 

Miasta. 

 

21. Uchwała Nr LXII/1454/2018 w sprawie uzgodnienia zmian w Statucie Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 

 

22. Uchwała Nr LXII/1455/2018 w sprawie realizacji projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój.  

 

23. Uchwała Nr LXII/1456/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

24. Uchwała Nr LXII/1457/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
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Płyta CD, zawierająca nagranie audio z LXII sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik 

nr 44 do protokołu. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta – w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad dokonał zamknięcia LXII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 13:30. 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                                                        Przewodniczący 

Protokołowała                                                             Rady Miasta Rzeszowa 

 

Anna Blicharska                                                                  Andrzej Dec 

 

Sprawdził: 

            Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

     Mirosław Kubiak 

                                                                          


