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BRM.0002.2.11.2018   

Protokół Nr LXIV/1/2018 

z LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  

17 września 2018 r. w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

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

26 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  

LXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców 

Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik  

nr 2 do protokołu), Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu) oraz przedstawicieli mediów.  

 

Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa,  

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

stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

Następnie przedstawił porządek obrad LXIV sesji Rady Miasta (porządek obrad stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu): 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania  

o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

Ad. 1 

Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie - 

przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały i zgłosiła autopoprawkę w § 3, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą 

obowiązującą od dnia 10 października 2018 r.” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu). Dodała: „W poprzedniej uchwale było, że dzieci do 4 lat miały 

darmowe przejazdy, a później były objęte ulgą. W tej chwili, jak Państwo wiecie, w różnym wieku 

dzieci rozpoczynają szkołę, jako 5–latki, 6-latki. Więc, żeby nie było tej luki, to wszystkie dzieci, które 

chodzą do przedszkola będą objęte jednakową ulgą ustawową, czyli bezpłatnych biletów, na równi z 

dziećmi szkolnymi. W związku z tym, że dzieci przedszkolne nie posiadają legitymacji, będą 

posługiwały się rzeszowską kartą miejską, na której będzie wpisana ich data urodzenia, na podstawie 

metryki. W punkcie drugim przedstawianej uchwały są ujęci uczniowie - od rozpoczęcia do 

zakończenia nauki w szkole lub placówce. Nie kwalifikowaliśmy wieku, ponieważ dzieci, jak wcześniej 

wspomniałam, rozpoczynają  

i kończą naukę w różnym wieku. W poprzedniej uchwale było, że w wieku 18 bądź 19. Obecnie 

maturzysta kończy naukę w wieku 19 lat, zaś uczeń technikum 20. Więc nie można zdefiniować, jaki 

wiek by obowiązywał. Ta uchwała jest bardzo prosta w realizacji, natomiast trudna technicznie. 



 

2 

 

Rodzic, czy opiekun prawny dziecka, które posiada rzeszowską kartę miejską, musi przedstawić dwa 

dokumenty – ważną legitymację szkolną oraz kserokopię pierwszej strony rocznego rozliczenia PiT lub 

zaświadczenie z urzędu skarbowego, bądź urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu przez urząd 

skarbowy. W uchwale wprowadzono zapis, że uchwała będzie obowiązywała od 10 października 2018 

r. Zakładamy, że projekt uchwały jest dobry i zostanie zatwierdzony, a następnie ogłoszony w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni. Zatem 

termin wypada około 3 października. Jest to termin bezpieczny. Decyzją prezydenta został wpisany 

termin obowiązywania uchwały od 10 października. Zarząd Transportu Miejskiego przygotował się do 

wprowadzenia tej uchwały. We wszystkich punktach obsługi mieszkańców – galeriach – będą 

wzmocnione dyżury. Po uprawomocnieniu się uchwały punkty będą przyjmować rodziców i 

pełnoletnią młodzież, z wyszczególnionymi wcześniej dokumentami, ażeby na rzeszowską kartę 

miejską wprowadzać uprawnienia do darmowego przejazdu. Oprócz tego, w tym samym czasie będą w 

naszych punktach dostępne formularze na podstawie których nastąpi zwrot pieniędzy za zakupione 

bilety semestralne i miesięczne. Gotówka zostanie zwrócona na konto. Jak widać wszystko jest 

przygotowane i nic nie powinno, jak się potocznie mówi, tąpnąć.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu Klubu 

Radnych „Rozwój Rzeszowa”, powiedział: „Chciałbym dodać również do tego uzasadnienia kilka 

istotnych faktów, które wynikają także z poprzednich naszych dyskusji, a także z tych przemyśleń, 

które wykonaliśmy i przeanalizowaliśmy ostatnio. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że ten 

projekt uchwały i decyzja Prezydenta to inwestycja, a nie rozdawnictwo. Bardzo dobrze, że koledzy z 

PiS dobrze się bawią, bo będą mieli okazję czegoś się nauczyć. Otóż właśnie tak trzeba patrzeć na tego 

typu rozwiązania. Przeanalizowaliśmy to bardzo dokładnie. Po pierwsze, nasze Miasto, jako jedno z 

dwóch w prognozach demograficznych przewidywane jest do dalszego dynamicznego wzrostu 

demograficznego. To będzie się wiązać z pewnymi istotnymi wyzwaniami. Po drugie, w ostatnim 

czasie, w zasadzie porównując rok do roku, urodzeń w Rzeszowie przybyło ponad dwukrotnie z 1100 

do 2400. Wreszcie po trzecie mamy i równolegle tworzymy, najnowocześniejszy w Polsce system 

transportu publicznego. Zderzając te fakty, ten wzrost demograficzny przyczynia się do tego, że mamy 

coraz większe zatłoczenie na drogach, jeśli chodzi o samochody prywatne. Zatem, chcąc być 

nowoczesnym miastem trzeba także pomyśleć o tym, jak spróbować zainwestować w młode pokolenie, 

ale także żeby inna część tego miasta na tym zyskiwała. Więc, po pierwsze ten projekt uchwały, 

jesteśmy głęboko przekonani, pozwoli na to, że część dzieci, dzisiaj podróżujących samochodami 

prywatnymi, za sprawą tego, że dzieci będą miały bezpłatny przejazd, przeniesie się do publicznego 

transportu. Już dziś znamy wiele przykładów, chociażby rodziców, często samotnych, którzy do tej 

pory jeździli z dzieckiem do centrum samochodem. W momencie, kiedy dowiadują się, że będzie 

dziecko mogło jechać autobusem jednoznacznie deklarują, że sami również przesiądą się na autobus, bo 

jazda autem samemu do centrum i koszty z tym związane, jego tankowanie, będą nieopłacalne dla 

tegoż dorosłego. Liczymy, że tego typu przypadki rodzin, które do tej pory podróżowały, w części albo 

w całości, prywatnymi samochodami, będą przenosić się do transportu publicznego. To mamy 

nadzieję, po pierwsze zapełni nasz nowoczesny transport, w który nadal inwestujemy ze środków 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, kupujemy nowoczesny tabor, powiększony o 

autobusy przegubowe i elektryczne, pozwoli przede wszystkim, że ten transport zapełni się 

pasażerami. Po drugie, w jakiejś mierze zmniejszy zatłoczenie prywatnych aut jadących do miasta, a 

co za tym idzie poprawi jakość powietrza, a przynajmniej nieco złagodzi ten efekt. Bo nie można 

powiedzieć, że tu dokona się jakaś znacząca poprawa tego procesu.  

Po drugie, to najważniejsze, w tym projekcie uchwały, to o czym mówiliśmy już dawno, to te 

działania, które prezydent podejmuje w postaci zachęcania mieszkańców tych, którzy przybywają do 
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Rzeszowa do odprowadzania podatku od osób fizycznych w Rzeszowie. Do tej pory były konkursy, 

drobne nagrody, bardziej promocyjna działalność. Tym działaniem chcemy dokonać rozwiązania 

systemowego, które pozwala na to, aby zachęcać młodych ludzi, młode małżeństwa, do pojawiania się 

w Rzeszowie. Wreszcie tych, którzy w Rzeszowie żyją, mają dzieci, pracują zachęcać, aby także 

rozliczali podatek PIT  

w Rzeszowie. Myślę, że ten bonus w postaci bezpłatnego transportu dla dziecka jest systemowym, 

zdecydowanym zachęceniem do rozliczania się w Rzeszowie, a dzięki temu do sfinansowania także tej 

operacji, którą tutaj podejmujemy. I ostatni wątek, który również jest bardzo istotny, wątek 

wizerunkowy. Jest on także inwestycją i powinien przełożyć się na dochody dla Miasta. Mamy właśnie 

Miasto, które dzisiaj daje tym, którzy chcą tutaj przyjechać, po pierwsze studia, dobrą edukację, jako 

silny ośrodek akademicki, wspierany przez samorząd miasta Rzeszowa, który przyciąga młodych ludzi. 

Po drugie, ci młodzi ludzie idąc na studia, bądź kończąc je coraz częściej wierzą i mają przekonanie, że 

znajdą w mieście pracę, w strefie wokół Rzeszowa i w Rzeszowie. Rozwój usług nowoczesnych, także 

outsourcingowych i wiele innych rzeczy związanych z nowymi miejscami pracy, które przyciąga 

dynamicznie rozwijająca się metropolia powoduje, że ci ludzie zaczynają mieć pewność, że tę pracę 

tutaj dostaną, a więc przychodzą, zostają, zakładają rodziny. Zatem, ten wątek promocyjny, który 

pozwala budować wizerunek miasta, jako Miasta innowacji, ale także jako Miasta, które dzisiaj ma i 

warto, żeby przyciągało młodych ludzi, młode małżeństwa, siłę napędową dla naszej gospodarki. 

Wszyscy wiemy, że dzisiaj borykamy się z brakiem rąk do pracy także i u nas. A więc ten 

wizerunkowy efekt powinien także wpływać na zwiększony napływ nowych mieszkańców do 

Rzeszowa. Podkreślam, jak wspomniałem i przedstawiłem przed chwilą, to jest inwestycja i w takich 

kategoriach o tym rozwiązaniu myślimy.” 

 

 Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, 

powiedział: „Nie sposób było jednak powstrzymać uśmiechów, jak kolega Konrad Fijołek przemawiał 

z tego miejsca. Strasznie zapracowani są przedstawiciele Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”. 

Rozumiem, że kampania wyborcza jest strasznie angażująca, bo nawet przygotowując przemówienie 

trzeba sięgać do wypowiedzi przedstawicieli PiS sprzed paru miesięcy. Myślę, że dzisiaj jest bardzo 

dobry dzień i mam bardzo dużą, osobistą satysfakcję z tego, że projekt uchwały Klubu PiS, który nieco 

ponad dwa miesiące temu prezentowaliśmy na sesji Rady Miasta, że był wtedy skrytykowany, to mało 

powiedziane. Przypomnę, że za pierwszym razem nawet Szanowni Państwo nie chcieliście rozmawiać 

o naszym projekcie, aby z darmowych przejazdów mogły korzystać rzeszowskie dzieci. Około tydzień 

później, gdy znów o tym chcieliśmy rozmawiać, zwołaliśmy w tym celu sesję nadzwyczajną i 

głosowaliście Państwo przeciwko. Padały różne sformułowania z Państwa strony. Za chwilę i o tym 

powiem. Myślę, że warto Państwu odświeżyć pamięć. Oczywiście, mieszkańcy Rzeszowa o tym 

pamiętają doskonale, redaktorzy i media również. Ciężko to zapomnieć, bo wtedy opór, który ze strony 

Prezydenta, Klubu ”Rozwój Rzeszowa”, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej był bezdyskusyjny. 

Oczywiście cieszymy się, że dzisiaj  ten projekt stanął na sesji, że będziemy mogli nad nim głosować. 

To bardzo ważne, żeby dzieci w Rzeszowie, uczniowie rzeszowskich szkół, mogły korzystać z 

darmowej komunikacji miejskiej.  

Nie będę przytaczał moich argumentów, które używałem nieco ponad dwa miesiące temu. Mój 

przedmówca przytoczył je przed chwilą, więc Szanowni Państwo pozwólcie, że już ominę ten wątek.  

To jest bardzo ważne, aby dzięki temu promować rzeszowską komunikację, powodować, że dzięki 

darmowym biletom również rodzice będą przesiadać się na komunikację miejską. I to jest kolejny krok  

w stronę tego, aby coraz więcej osób w Rzeszowie korzystało z miejskiej komunikacji. Świetnie. Bardzo 

się z tego cieszymy. Jest to pierwszy krok do tego, aby w tę stronę wprowadzać rozwiązania, które są 

pozytywne dla miejskiej komunikacji i wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Jest jeszcze drugi wątek tej 

https://www.google.pl/search?q=outsourcingowych&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwix-_-VoNPdAhUnqYsKHZfkA50QkeECCCQoAA
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całej sprawy, a mianowicie motywacje. Nie sposób nie zauważyć, że zostało nam około 5 tygodni do 

wyborów. Pan Prezydent stwierdził teraz, mimo, że 2,5 miesiąca temu był absolutnie przeciwny, tak - 

wprowadzamy darmową komunikację dla uczniów. Motywacje tego ruchu, tej propozycji, w mojej 

ocenie są bardzo jasne – wybory samorządowe. Widać coraz bardziej rosnący strach przed tym, że 

Prezydent może przegrać wybory z Posłem Wojciechem Buczakiem do tego stopnia, że Pan Prezydent 

nie jest w stanie zaproponować jakiejś ciekawej oferty dla mieszkańców Rzeszowa. Musi sięgać po 

propozycje Klubu Radnych PiS. I bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy tych propozycji 

znacznie więcej i liczymy na to, że również pozostałe propozycje Pan Prezydent będzie realizował. 

Żeby Pan Prezydent nie zapomniał, mam kilka wybranych propozycji, które chciałem Panu 

Prezydentowi wręczyć, żeby Pan przemyślał te kilka propozycji, świetnych dla mieszkańców miasta. 

Propozycji, które budują Miasto przyjazne dla wszystkich mieszkańców. Zatem pozwolę sobie wręczyć 

te propozycje. Mam nadzieję, że pomogliśmy, w jakiś sposób, podejmować dalsze dobre inicjatywy dla 

miasta. Dzisiaj cieszymy się, że pierwszy punkt na naszej liście postulatów, propozycji dla 

mieszkańców Rzeszowa – darmowe przejazdy dla rzeszowskich dzieci, uczniów – jest realizowany. 

Cieszymy się z tego. Liczymy również, że przyjazny Rzeszów będzie też takim wyznacznikiem w 

zbliżających się wyborach.” 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zabierając głos, powiedział: „Mam tutaj 

kilka wniosków, tylko nie wiem, kto te wnioski przekazuje. Czy boi się ktoś podpisać pod tymi 

wnioskami, czy boi się, że później będziemy odpowiednio działać? Proszę się podpisać pod tym. Proszę 

się podpisać. Faktem jest, że zawsze głosujecie przeciwko budżetowi. A więc jeżeli będą w budżecie te 

inwestycje  

i przedstawimy je, to prawdopodobnie również zagłosujecie przeciw. Raz się udało, w pewnym sensie, 

zachęcić Pana Jerzego Cyprysia i wtedy głosowaliście za budżetem. A tak zawsze głosowaliście 

przeciwko. Będziecie głosować przeciwko tym inwestycjom albo się podpiszcie. Boicie się podpisać? 

Typowym przykładem głosowaliście przeciwko, przeciwko wzrostowi miasta. Szanowni dziennikarze -

bez podpisu, a więc nie wiadomo kto przedstawia te wnioski. ” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Zobaczymy, czy w nowej kadencji Pan Radny Marcin Fijołek zagłosuje za czymkolwiek z tej listy. Bo 

do tej pory nie zagłosował za niczym, ale może się to wydarzy.” Ad vocem, dodał: „Ponieważ jest 

Pan tak znakomicie przekonany, że to Wasz pomysł, otóż nie. Pomysł bezpłatnej komunikacji dla 

dzieci narodził się w Stowarzyszeniu Inicjatywa Polska. W tym Stowarzyszeniu jest zdecydowanie 

więcej moich przyjaciół niż Pańskich, proszę mi wierzyć. Stowarzyszenie Inicjatywa Polska, jako 

pierwsze, wystąpiło do Pana Prezydenta z tego typu propozycją wiele miesięcy temu. Przed Wami i 

przed Waszymi populistycznymi hasłami. Właśnie przed wyborami, jak to dzisiaj Pan 

Przewodniczący powiedział, że ich wniosek nie był przed wyborami, ale nasz już tak. Otóż, niestety 

muszę Pana zmartwić, bo od dłuższego czasu tę sprawę analizujemy, właśnie za sprawą 

Stowarzyszenia Inicjatywa Polska, która już w kilku miastach tego typu rozwiązania wprowadziła i 

zwróciła się do Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” z takimi propozycjami. Analizowaliśmy je długo, 

nie bez obaw. Jak chcecie być tacy uczciwi i prawi, to wspomnijcie o tym, kto jest prawdziwym 

pomysłodawcą tego typu inicjatyw.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Dyskusja nad 

projektem uchwały powinna, moim zdaniem, zmierzać ku temu, czy uchwałę przyjąć czy też odrzucić,  
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a przeciwnicy uchwały powinni powiedzieć dlaczego uważają, że jest błędną, ewentualnie dlaczego  

ją trzeba poprawiać. Tymczasem mam wrażenie, że wszyscy obecni na sali są „za”. W związku z tym 

dyskusja, moim zdaniem, jest bezprzedmiotowa.” Następnie zgłosił wniosek o zamknięcie 

dyskusji. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny.  

Dodał: „Pan, jako Przewodniczący, robi szopkę z Rady Miasta. Jeżeli ten wniosek przejdzie,  

to zwołujemy sesję nadzwyczajną. Nie chcieliśmy tego robić ale uważamy, że to co Pan 

Przewodniczący proponuje, w tak ważnej debacie, kiedy już po rozpoczęciu roku szkolnego taki 

wniosek pada i kiedy Pan Przewodniczący lepiej wie co ja chcę powiedzieć i chce zamknąć dyskusję, to 

jest to kuriozalne. Obrońca demokracji.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Rozumiem,  

że Państwo chcecie dyskutować nad szczegółami tej uchwały, zatem wycofuję wniosek o zamknięcie 

dyskusji i oczekuję, że będzie merytoryczna dyskusja nad tekstem uchwały, a nie polityka, jaką 

uprawiał Przewodniczący Pan Marcin Fijołek.” 

 

Radny Pan Robert Homicki – zgłosił wniosek o zamkniecie dyskusji. Dodał: „Ta sprawa jest 

kwestią oczywistą, oczekiwaną przez mieszkańców, uczniów. Uważam, że nie ma co bić piany i 

uprawiać propagandy, czego przykładem było wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych PiS. 

Ponadto dodam, że radni prowadzący kampanię nie robią tego w godzinach swojej pracy.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Dziwi mnie postawa 

niektórych radnych. Dzisiejsza sesja to sukces nas wszystkich i może mieć wielu ojców. Odważna 

decyzja Pana Prezydenta, nasz głos. Już w 2015 r. zgłaszaliśmy podobne pomysły. Czego się Państwo 

boją? Uważam, że to jest dość istotne, żeby też wybrzmiały poglądy prawej strony sali. Finał każdy 

zna. Natomiast nie jest to dobra praktyka jeżeli się uniemożliwia radnym zabranie głosu. Można 

zamknąć listę mówców. To nie jest tak długo, abyśmy się martwili, że będziemy tu siedzieć do nocy.” 

 

Radny Pan Witold Walawender – powiedział: „Jako nauczyciel i ojciec dziecka, które będzie 

korzystało z darmowych przejazdów powiem, że jest to śmieszne, że każdy tutaj przypisuje sobie 

sukces. Po prostu się cieszmy, że dzieci uczące się w naszych szkołach będą mogły jeździć za darmo i 

decyzje Pana Prezydenta trzeba tylko zaopiniować pozytywnie, a nie sprzeczać się, kto jest ojcem 

sukcesu. ” 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Pana Roberta 

Homickiego o zamknięcie dyskusji. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty. Za wnioskiem głosowało 15 radnych,  

10 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia 

ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania  

o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednomyślnie - 26 głosami „za”. 
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Na LXIV nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 17 września 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa 

podjęła następującą uchwałę: 

 

 Uchwała Nr LXIV/1499/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach 

pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (uchwała stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu). 

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

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

porządku obrad dokonał zamknięcia LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

nr 8 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 1600 do godz. 1645. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Anita Topolska – Kopala 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

 

 

 

 


