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Link do nagrania z II sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=uHrSQSKTFmY 

 

Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania. 

 

BRM.0002.2.15.2018   

 

Protokół Nr II/1/2018 

z II sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  4 grudnia 2018 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 25 radnych w II sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 24 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  

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

Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, przybyłych gości 

i mieszkańców miasta.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek 

obrad II sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęło osiem wniosków dotyczących zmiany proponowanego porządku 

obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 
1. Wniosek Klubów Radnych: „Rozwój Rzeszowa” i „Platforma Obywatelska”  

o wprowadzenie do porządku obrad – w punkcie 6a – projektu uchwały w sprawie 

stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego wyrażenia poparcia dla uchwały Rady 

Miasta Gliwice w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem  

o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)  

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, 

przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 

Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 759 z późn. zm.). 

 

Wniosek został przyjęty (15 głosami „za”, przy 7 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących). 

 

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

w punkcie 18a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
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Wniosek został przyjęty (18 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym). 

 

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

w punkcie 21a – projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat  

i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa 

wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów w 

prawo własności tych gruntów. 

 

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

 

4. Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 26a – projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

5. Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 26b – projektu uchwały w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

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

w punkcie 26c – projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok. 

 

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

 

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

w punkcie 26d – projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic (Miłocin). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

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

w punkcie 26e – projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic (Matysówka). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Radny Pan Waldemar Szumny – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 22 i 23: 

 projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady 

Miasta Rzeszowa (druk: II/4/2018) (kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu); 

 projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Rzeszowa (druk: II/5/2018) (kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu). 
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Przystąpiono do głosowania nad wnioskami: 

 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 22 - projektu uchwały w sprawie powołania 

Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta Rzeszowa został przyjęty (21 głosami 

„za”, bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących). 

 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 23 - projektu uchwały w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rzeszowa został przyjęty (20 głosami „za”, 

bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących). 

 

Uzupełniony porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

3. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk: II/9/2018). 

 

4. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów (druk: II/8/2018). 

 

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa i projekt budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. – 

prezentacja, dyskusja. 

 

6. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

6a. Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego wyrażenia poparcia dla 

uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o 

zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 

maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 

Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 759 z 

późn. zm.). 

 

7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto 

Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

 

9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa oraz wyrażenia opinii  

w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa z Gminą Krasne. 
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10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. na zbycie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11 

(druk: II/12/2018). 

 

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

przy ul. Mieszka I (druk: II/1/2018). 

 

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

przy ul. Herbowej. 

 

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

przy ul. Słocińskiej. 

 

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

ulic: Dunikowskiego, Al. Józefa Piłsudskiego, Rzecha (druk: II/2/2018). 

 

15.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Kopernika  

i Zimowit w Rzeszowie (druk: II/10/2018). 

 

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

Al. Wyzwolenia w Rzeszowie (druk: II/11/2018). 

 

17.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych 

przy  

al. Powstańców Warszawy i Langiewicza w Rzeszowie (druk: II/16/2018). 

 

18.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i obciążenie nieruchomości (druk: 

II/3/2018). 

 

18a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

19.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Słocińskiej. 

 

20.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Waniliowej (na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 409/3, ...). 

 

21.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Waniliowej (na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 654/1 i 654/2). 

 

21a. Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących 

własność Gminy Miasta Rzeszów w prawo własności tych gruntów. 

 

22.  Zdjęta z porządku obrad. 

 

23.  Zdjęta z porządku obrad. 
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24.  Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (druk: 

II/7/2018). 

25.  Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa (druk: 

II/6/2018). 

 

26.  Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa. 

 

26a. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

26b. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

26c. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok. 

 

26d. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic (Miłocin). 

 

26e. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic (Matysówka). 

 

27.  Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Tulipanowiec amerykański) (druk: 

II/13/2018). 

 

28.  Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Lipa drobnolistna) (druk: 

II/14/2018). 

 

29.  Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (Robinia akacjowa) (druk: 

II/15/2018). 

 

30.  Oświadczenia i informacje.   

 

31.  Interpelacje i zapytania. 

 

32.  Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad. 1 

Czas rozpoczęcia punktu: 28:23 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 
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wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

W dyskusji udział wzięli kolejno następujący Radni: Pan Witold Walawender, Pan Marcin 

Deręgowski, Pan Wiesław Buż – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Andrzej 

Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Marcin Fijołek, Pan Tomasz Kamiński. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 

została przyjęta 15 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 2 

Czas rozpoczęcia punktu: 37:35 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem  

i załącznikami stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

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

przyjęta 23 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 3 

Czas rozpoczęcia punktu: 39:6 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. Następnie przedstawiła uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, 

przedstawiony na druku II/9/2018, stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

W dyskusji udział wzięli kolejno następujący Radni: Marcin Fijołek, Grzegorz Koryl, Wiesław 

Buż – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa, Marcin Fijołek, Grzegorz Koryl, Robert Kultys, Andrzej Dec - 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Danuta Solarz, Tomasz Kamiński, Andrzej Dec, 

Marcin Fijołek, Andrzej Dec, Jolanta Kaźmierczak, Waldemar Szumny, Jerzy Jęczmienionka, 

Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.  

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji: 

 

Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 15 radnych,  

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

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
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Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta  

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

 

 

 

 

Ad. 4 

Czas rozpoczęcia punktu: 1:14:7 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów (druk: II/8/2018). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku II/8/2018, stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu). 

 

W dyskusji udział wzięli kolejno następujący Radni: Marcin Deręgowski, Waldemar 

Wywrocki, Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Grzegorz Koryl, Jolanta 

Kaźmierczak. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 5 

Czas rozpoczęcia punktu: 1:23:23 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła prezentację dotyczącą 

projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową (ww. 

prezentacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Radny Pan Witold Walawender – stwierdził, że środki zarezerwowane w budżecie Miasta na 

2019 r. na kulturę i sztukę są zbyt małe. W imieniu Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta 

Rzeszowa poprosił o zwiększenie w Dziale 921 budżetu Miasta – środków w wysokości  

252 tys. zł, z przeznaczeniem na dotacje w zakresie kultury i sztuki. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl - zapytał, jaką kwotę do dyspozycji będzie miał samorząd na 

inwestycje w mieście i jakie dochody uzyska Miasto z podatku CIT? Dodał: „Wspólnie, jako 

Rada powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie wnioski zgłaszane do budżetu przez rady osiedli każdego 

roku, a także propozycje, które były zgłaszane do budżetu obywatelskiego z Kategorii II i III, które 

uzyskały dużą ilość głosów, a nie zostały ujęte w budżecie. Wtedy mamy możliwość faktycznego 

oddziaływania miasta na terenach, gdzie mieszkańcy oczekują inwestycji. Jeżeli przy projektowaniu 

budżetu weźmiemy pod uwagę zgłoszone inicjatywy społeczne, pomożemy samorządowi w budowaniu 

aktywności mieszkańców Rzeszowa.” 
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Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że wnioski  

o charakterze ogólnym powinny być sformułowane na piśmie. Dodał, że proces 

konstruowania budżetu trwa wiele miesięcy.  

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Przewidywana kwota, jaką 

Miasto uzyska z podatku CIT w 2019 r. to 19 mln zł. Plan wykonania tej pozycji budżetu na koniec 

sierpnia br. to 22 mln zł. Prognozowane wykonanie budżetu w roku bieżącym to 27 mln 700 tys. zł. To 

pokazuje, że założony plan 27 mln 800 tys. zł jest realny, przyjęty i wbudowany w budżet. Wzrost o 

26% w tym zakresie redukuje zmniejszenie w zakresie podatku VAT, biletów MPK i innych. Budżet 

obywatelski w całości został wbudowany w budżet miasta. Wszystkie zadania, które wygrały zostały 

ujęte w budżecie. Natomiast pozostałe, które nie wygrały powinniśmy przeanalizować pod kątem 

ewentualnej realizacji na Komisji Ekonomiczno-Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa w styczniu, lutym, 

po zakończeniu roku budżetowego.” 

 

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

powiedział: „Myślę, że zdecydowanie bardziej czytelnym i przejrzystym byłoby przedstawianie przez 

Panią Skarbnik danych ogólnych dotyczących budżetu, w ujęciu od grudnia 2017 r. do grudnia 2018 r., 

do rzeczywistego planu 2019 r., a nie tak, jak dzisiaj zostało przedstawione od końca września br. do 

projektu budżetu na 2019 r. Uważam, że to jest bardziej miarodajny sposób pokazywania danych. Otóż, 

pokazujemy faktycznie dwa projekty budżetów, w dwóch różnych latach. To pozwala odnieść się nam 

jako radnym do rzeczywistych planów i założeń, które osoby tworzące budżet miały. Dane, które nie są 

obarczone tym działaniem, tzw. czyszczeniem budżetu, usuwaniem różnych kwot, które w grudniu 

2017 r. były ujmowane. Ponadto niepokoi to, że jak spojrzymy na dwa słupki, tj. wydatki bieżące i 

inwestycje, to mamy dość dużą dychotomię. Według planu wydatki bieżące w stosunku do końca 

września br. są na poziomie 103% w stosunku do roku bieżącego w planie na 2019 r., a jednocześnie 

inwestycje mocno hamują jeśli chodzi o kwoty, które są planowane na najbliższy rok. Według tabelek, 

które zostały przedstawione jest to 84% stanu na koniec września 2018 r. Jak widzimy te dwa słupki 

nam się rozjeżdżają. Wydatki bieżące rosną, a inwestycje idą w dół. Kolejna sprawa, z którą będziemy 

musieli się zmierzyć w br. i nie napawa optymizmem, to sprawa związana ze spłatą kredytów 

zagranicznych w EBI i wzrostem zadłużenia do  

215 %. Wydatek związany ze spłatą długów jest bardzo istotny. Największą inwestycją w budżecie 

Miasta na 2019 r. jest projekt budowy kanalizacji wodno-deszczowej na Osiedlu Budziwój z kwotą 

około  

40 mln zł. Ta inwestycja powinna być zrealizowana już dawno temu, co najmniej dwa, trzy lata temu,  

w czasie kiedy Budziwój, Biała odczuły dramatyczne skutki związane z powodzią. Dziwi mnie fakt, że 

Miasto Rzeszów tak długo czeka z realizacją tej inwestycji. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę w 

ubiegłym roku na inwestycje  drogowe, które w sposób realny pozwoliłyby rozwiązywać problemy 

związane  

z zakorkowaniem miasta. W projekcie budżetu brakuje takiej inwestycji jak budowa Wisłokostrady.  

W kampanii wyborczej poruszaliśmy kwestie parkingów na rzeszowskich osiedlach. Warto by było  

w budżecie Miasta na 2019 r. zwrócić na to uwagę. Ponadto inwestycje dotyczące placów zabaw 

wyglądają bardzo słabo. Tylko kilka z nich wpisanych jest do budżetu Miasta na 2019 r. do realizacji. 

Mam nadzieję, że Miasto wystąpi do Ministerstwa o pozyskanie tych środków na ten cel.” 

 

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

Radnych „Rozwój Rzeszowa”, powiedział: „To, że my dzisiaj mamy komfort i najpilniejsze sprawy 

zostały ujęte w budżecie Miasta na 2019 r. wynika z tego, że polityka prorozwojowa Prezydenta Miasta  

i wspierająca go część Rady Miasta przynosi rezultaty. Zafundowane podwyżki, np. energii elektrycznej 
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możemy pokryć ze wzrostu z podatku PIT i CIT oraz wzrostu podatku, który wiąże się ze wzrostem 

rozwoju gospodarczego miasta. Warto zwrócić uwagę na jedną kwestię. Na początku roku projektujemy 

budżet na poziomie 1,5 mld zł. To znaczący wzrost, który mam nadzieję da się utrzymać. Drugi 

element, to zaplanowana na przyszły rok kwota 400 mln zł na inwestycje. Wkraczamy w etap realizacji 

projektów unijnych, które stanowią sporą część naszego budżetu inwestycyjnego i musimy je powoli 

realnie zrealizować i zamykać, te z pierwszych naborów. Do tej pory wiedzieliśmy, że planujemy wysoki 

poziom inwestycji z pełną świadomością, że część z nich wraz z unijnymi będzie się przesuwała na 

kolejne lata. Tym razem jesteśmy na takim etapie, że kwota 400 mln zł to realne pieniądze 

zarezerwowane na realizację inwestycji. Z jednej strony to ogromny sukces, ale i wyzwanie dla miasta. 

Dzisiejszy rynek inwestycyjny jest dość trudny. Borykamy się brakiem wykonawców, wzrostem 

kosztów i trudnością pozyskiwania pracowników. To może być dla miasta kluczowy problem w 2019 

roku. Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa” wielokrotnie powtarzał, że należy przesuwać ciężar działań w 

kierunku obszaru nadbudowy 

jakości spędzania wolnego czasu i jakości życia w mieście. Pewne symptomy w budżecie miasta można 

zauważyć. Po pierwsze, w inwestycje w zieleń urządzoną i rekreację. Śmiało można powiedzieć, że jest 

to najlepszy budżet w tym obszarze na przestrzeni ostatnich lat. Przypomnę, że w ostatnich latach 

przeznaczono 60 mln zł na ten cel. Ze strony naszego klubu będziemy zgłaszać kolejne postulaty w tym 

obszarze. Zwracamy uwagę na to, że ostatnie lata, kiedy stopień zamożności mieszkańców w naszym 

mieście wzrósł, ich zapotrzebowania kierunkowane są w inne obszary, a związane z aktywnością 

społeczną, jak spędzanie wolnego czasu. Obserwujemy rosnący wzrost aktywności społecznej i 

kulturowej mieszkańców Rzeszowa. Miasto musi znaleźć większe środki, aby sprostać tym potrzebom. 

Kolejny obszar to edukacja. Przypomnę, że rok 2018 to rok najlepszych wyników maturalnych w 

naszym mieście. Chcemy tę politykę inwestycyjną, budowania jakości edukacyjnej nadal kontynuować 

wespół z całym środowiskiem nauczycielskim i oświatowym naszego miasta. Będziemy prowadzić 

rozmowy  

z Prezydentem Miasta odnośnie podniesienia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. To są elementy, 

na które, jako Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa”, będziemy chcieli zwrócić uwagę. Ponadto planujemy 

zwiększać i aktywizować kwestie budżetu obywatelskiego. To jeden z naszych priorytetowych działań. ” 

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, dotyczącej realizacji inwestycji na Osiedlu 

Budziwój – powiedział: „Nie było możliwość wcześniejszej realizacji budowy kanalizacji wodno-

deszczowej na osiedlu. Nigdy nie wiemy kiedy przyjdzie powódź. Projekt przygotowywany jest już 

długo. Jego bezpośrednią inklinacją było to, że pojawiły się problemy z wodami deszczowymi. 

Możliwości inwestycyjne pojawiły się dopiero w Programie Inwestycyjnym Infrastruktura i 

Środowisko. To jeden ze sztandarowych i kluczowych projektów dla miasta, który rozwiązuje bardzo 

ważne problemy na przyłączonych terenach. Jest realizowany ze środków unijnych w takim, a nie 

innym harmonogramie.” 

 

Pani Jolanta Kaźmierczak – w imieniu Klubu Radnych „Platforma Obywatelska” zgłosiła 

poprawkę do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. dotycząca zarezerwowania w budżecie 

Miasta kwoty 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej na tunel pod rondem na  

ul. Lwowskiej. 

 

Pani Maria Warchoł – w imieniu Komisji Ekonomiczno-Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawiła wniosek Komisji do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (ww. wniosek stanowi 

załącznik nr 12a do protokołu). 
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Pan Bogusław Sak – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił wniosek Komisji do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (ww. wniosek stanowi 

załącznik nr 12b do protokołu). 

 

Pan Sławomir Gołąb – w imieniu Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady 

Miasta Rzeszowa przedstawił wniosek Komisji do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (ww. 

wniosek stanowi załącznik nr 12c do protokołu). 

Ponadto zgłosił wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta Rzeszowa 

na 2019 r. na przebudowę ulicy Skrajnej (ww. wniosek stanowi załącznik nr 12d do protokołu) 

oraz podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez Miasto pałacyku przy Szpitalu 

Miejskim na ul. Rycerskiej.  

 

Pan Mirosław Kwaśniak – w imieniu Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa przedstawił 

wniosek Komisji do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (ww. wniosek stanowi załącznik  

nr 12e do protokołu). 

 

Pan Marcin Deręgowski – w imieniu Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa przedstawił wniosek Komisji do budżetu Miasta 

Rzeszowa na 2019 r. (ww. wniosek stanowi załącznik nr 12f do protokołu). 

 

Pani Jolanta Kaźmierczak – w imieniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych 

Rady Miasta Rzeszowa przedstawiła wniosek Komisji do budżetu Miasta Rzeszowa na  

2019 r. (ww. wniosek stanowi załącznik nr 12g do protokołu). 

 

Pan Wiesław Buż – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Wieloletnia 

Prognoza Finansowa obejmuje dochody w latach 2019 – 2024, które wskazują na wyraźną stabilizację  

i równowagę budżetu miasta w wyraźnym, aczkolwiek niedużym wzrostem w latach prognozowanych.  

Z analizy wynika, że w latach 2019 – 2024 dochody wzrosną o 134 mln zł. Średnio rocznie będzie to 

kwota ok. 27 mln zł. Jest to bardzo starannie przygotowany materiał i wskazania na realizację na lata 

najbliższe i te dalsze. Niepokoi mnie ogląd i wygląd zewnętrzny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

Nr 5 przy ul. Pelczara. Obiekt ten na zewnątrz jest w bardzo złym stanie. Nie możemy sobie pozwolić 

na pozostawienie go w takim stanie technicznym, jaki jest obecnie. Konieczne jest zarezerwowanie 

środków finansowych w budżecie miasta na remont budynku.” 

Zaproponował, aby zmienić koncepcję lokalizacji lodowiska krytego i urządzić go w Hali 

Podpromie, a wybudować nową halę widowiskowo-sportową na ul. Wyspiańskiego. 

 

Radna Pani Danuta Solarz – zgłosiła wniosek do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.  

o zarezerwowanie środków finansowych na utworzenie oddziału geriatrycznego w Szpitalu 

Miejskim oraz utworzenie gabinetów stomatologicznych w szkołach na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zgłosił wnioski do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. o: 

 zwiększenie kwoty w remontach bieżących OSP z 17 tys. zł do 50 tys. zł na doposażenie 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie, a w wydatkach bieżących kwotę 

298 tys. zł zwiększyć do 500 tys. zł,  

 zarezerwowanie kwoty w wysokości 500 tys. zł na budowę ronda pomiędzy ulicą Witolda  

i ulicą Paderewskiego; 
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 zarezerwowanie kwoty w wysokości 500 tys. zł na przebudowę układu komunikacyjnego  

i poszerzenie ul. Paderewskiego od ul. Witolda do al. Armii Krajowej; 

 zarezerwowanie kwoty w wysokości 300 tys. zł na rewitalizację Parku Szafera na Osiedlu 

Słocina; 

 zarezerwowanie kwoty w wysokości 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej na 

budowę Przedszkola i Żłobka przy ul. Solskiego. 

Zaproponował, aby wskazane kwoty pokryć z rezerwy celowej.   

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Ważna jest konsekwencja w działaniach miasta. Jednym  

z działań jakie Miasto podjęło, to próba połączenia wschodniej i zachodniej części miasta w terenach 

północnych, poprzez budowę mostu północnego. Od momentu wybudowania tego mostu minęła już cała 

kadencja i od tego momentu nastąpił zastój w działaniach miasta. Od zakończenia tej inwestycji nie 

zauważam budowy nowego połączenia o znaczeniu strategicznym dla miasta. Połączenie Mostu 

Północnego i przedłużenie w kierunku z ulicą Warszawskiej będzie zrealizowane, za niewielką kwotę. 

Podobnie inne połączenie, które było rozpoczęte, tzw. Wisłokostrada. Miasto wybudowało krótki łącznik 

do targowiska, również za niewielkie pieniądze i dalej się zatrzymało. Wszystkie inwestycje na terenach  

Północnych, łączące osiedla wschodnie z zachodnimi zatrzymały się. Czy to jest rozsądne, jeśli chodzi  

o strategię i konsekwencję w działaniach miasta? Na Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 

Rzeszowa dowiedziałem się, że przedłużenie trasy północnej przez tory do Strefy Ekonomicznej 

Dworzysko, ani dalsza budowa Wisłokostrady nie jest brana pod uwagę. Nasuwa się pytanie, po co było 

robić łącznik i wydatkować kilkanaście milionów złotych? Wspomnę jeszcze o wiadukcie między  

ul. Hoffmanową a Wyspiańskiego. Miasto musi rozpocząć działania inwestycyjne w tym obszarze. 

Według mnie w strategicznych połączeniach komunikacyjnych, po wybudowaniu Mostu Północnego 

„power” z miasta zszedł. Nie widzę efektów, żeby powstały w ciągu ubiegłej kadencji nowe, strategiczne 

połączenia komunikacyjne. Wskazałem trzy w obszarze północnym, gdzie w każdym coś się zaczęło,  

w niektórych zostały wydane duże pieniądze, ale w żadnym nie ma osiągniętego efektu. Zatrzymujemy 

się znowu na barierze torów i nie jesteśmy w stanie połączyć miasta z zachodnią częścią, a część ta 

przeżywa gehennę. Podstawowym problemem tego budżetu jest to, że my nie mamy tej konsekwencji, 

żeby realizować do końca te połączenia, które są niezbędne w tej chwili dla miasta.”  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – odnosząc się do wypowiedzi Pana Konrada Fijołka – 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, powiedział: „Budżet na 2019 r. różni się od 

budżetu na 2018 r. o 5 mln zł, chociaż niezupełnie. W 2018 r. w budżecie było zaplanowane 100 mln zł 

więcej na inwestycje niż w budżecie na 2019 r. W grudniu 2017 r. zapisano kwotę w budżecie na  

2018 r. 473 mln zł, a na 2019 r. 370 mln zł. Moim zdaniem jest to istotna różnica w postrzeganiu tego 

budżetu i w patrzeniu na potencjał rozwojowy miasta. Potencjał w budżecie na 2019 r. jest 

zdecydowanie mniejszy niż w ubiegłym roku. Chciałbym zwrócić uwagę na drobne przedsięwzięcia, 

które są bardzo oczekiwane przez mieszkańców. A mianowicie rozpoczęcie prac nad trzema terenami 

zielonymi w mieście: budowa parku na Osiedlu Nowe Miasto, pomiędzy ulicami: Popiełuszki, Rejtana a 

Seniora, ponadto rewitalizacja terenu koło ulicy Grabskiego, przy żwirowni oraz przy ulicy Spacerowej, 

na wzgórzach Osiedla Zalesie. Zatem nie zapominajmy o tym. W budżecie na 2019 r. można 

wygospodarować środki, aby rozpocząć prace w tym zakresie. Wrócę jeszcze do problemu parkowania 

aut w mieście. Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” wnioskował o budowę parkingu 

wielopoziomowego na ul. Pułaskiego. Należy zastanowić się nad zarezerwowaniem na ten cel środków 

finansowych w budżecie Miasta na 2019 r.” 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – stwierdziła: „Trzeba mierzyć siły na 

zamiary. Przeinwestowanie w każdym budżecie jest gorsze niż niedoinwestowanie. Powoli zatracamy 
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poczucie rzeczywistości. Nadwyżka operacyjna przy dochodach na jednego mieszkańca jest wysoka, a to 

dzięki naszej gospodarności. Mamy oszczędności na wszystkich pozycjach gospodarowania. Rzeszów  

w przeliczeniu na mieszkańca w 2017 r. ma 1227 wydatków inwestycyjnych. Przypomnę, że w tym 

czasie łączna suma wydatków inwestycyjnych w 2017 r. to 229 mln zł. Kwota ta w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca daje nam drugą pozycję w stosunku do innych miast w Polsce, po Białymstoku. 

Nawet Warszawa, która miała dwukrotnie wyższe dochody plasuje się za nami. Zatem proszę spojrzeć 

realnie na budżet miasta.” 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – zgłosił wniosek do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.  

o zarezerwowanie środków finansowych na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  

Nr 4 na Osiedlu Staroniwa. 

 

Radny Pan Waldemar Kotula - zgłosił wniosek do budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.  

o zarezerwowanie środków finansowych na poszerzenie ulicy Krzywoustego oraz wykonanie 

miejsc postojowych po jednej stronie ulicy. 

 

Radny Pan Tomasz Kamiński – powiedział: „Budżet na 2019 r. jest budżetem dalszego rozwoju 

miasta. Dynamika wzrostu podatków jest wyższa od planowanej. W budżecie na 2019 r. zarezerwowano 

środki na rewitalizację Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, budowę ścieżek rowerowych od  

ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego, od Lisiej Góry do ul. Jarowej i inne. Jest to budżet dobry, na miarę 

możliwości miasta.” 

 

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

przeciwny budowie parkingu wielopoziomowego przy basenie ROSiR. Zaproponował, aby na 

tym terenie zbudować parkingi rowerowe i doprowadzić ścieżkę rowerową z czterech stron 

miasta.  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Budżet, który 

przedstawiamy jest realny i wysoki, choć nieco mniejszy niż zeszłoroczny. Może dlatego, że nie ma  

w nim wpisanej obwodnicy południowej, że łącznik do S-19 jest już zrealizowany, a może dlatego, że  

w ciągu roku budżetowego będziemy wprowadzać kolejne inwestycje. Jak wiemy, na każdej sesji Rady 

Miasta, w ciągu roku budżetowego budżet jest uzupełniany o nowe inwestycje. Myślę, że ta praktyka 

będzie nadal realizowana. Zwrócę uwagę na pewne niebezpieczeństwa, tj. np. wzrost cen za usługi. 

Chciałbym, aby zakres rzeczowy, który jest zaplanowany w budżecie na 2019 r. został zrealizowany. 

Nie zapominajmy, że musimy znaleźć ponad 4 mln zł na podwyżkę prądu, jak również o tym, że od 1 

stycznia 2019 r. kolejne miejscowości, tj. Matysówka i Miłocin wchodzą do Rzeszowa, na które 

będziemy musieli przeznaczyć środki na inwestycje. Uważam, że inwestycje, które zostały wpisane do 

budżetu na 2019 r. są potrzebne.” 

  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 6 

Czas rozpoczęcia punktu: 3:59:48 

 

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

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił 
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uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu). 

 

W dyskusji udział wzięli kolejno następujący Radni: Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa, Waldemar Wywrocki, Tomasz Kamiński, Robert Kultys, Waldemar 

Szumny, Jolanta Kaźmierczak, Mirosław Kwaśniak, Grzegorz Koryl, Marcin Fijołek, Andrzej 

Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Sławomir Gołąb, Mateusz Szpyrka oraz Pan 

Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa. 

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

Radnych „Rozwój Rzeszowa” zgłosił wniosek o 10-minutową przerwę.  

Po przerwie poinformował, że Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa” wstrzyma się od głosu  

w głosowaniu nad projektem uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa została 

przyjęta 7 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 16 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 6a 

Czas rozpoczęcia punktu: 4:52:58 

 

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

w sprawie stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego wyrażenia poparcia dla uchwały 

Rady Miasta Gliwice w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem  

o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)  

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) 

oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz  

o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. 

U.  

z 2005 r. Nr 90 poz. 759 z późn. zm.). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

 

W dyskusji udział wzięli następujący Radni: Pan Waldemar Szumny i Pan Wiesław Buż – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego wyrażenia 

poparcia dla uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie wystąpienia do Trybunału 

Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 936) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą 
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Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej 

Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 759 z późn. zm.) 

została przyjęta 16 głosami „za”, przy 7 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Ad. 7 

Czas rozpoczęcia punktu: 4:59:5 

 

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

 zatwierdza się bez uwag Protokół Nr LXIII/1/2018 z LXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa 

odbytej w dniu 28 sierpnia 2018 r. 

 złożenie oświadczeń majątkowych przez Radnych na początek kadencji upływa  

z dniem 20 grudnia 2018 r. 

 dokonał sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LXVII/1591/2018 z dnia  

13 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia 

wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miasta Rzeszowa za korzystanie  

z przystanków przy drogach publicznych i na dworcach w związku ze świadczeniem usług 

w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar – 

zmiana podstawy prawnej. 

 Kluby Radnych zobowiązane są do złożenia informacji o składzie osobowym. 

 

Ad. 8 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:5:27 

 

Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru 

delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Radni przystąpili do zgłaszania kandydatów na delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Deca – 

Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Pan Andrzej Dec - wyraził zgodę. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski - zgłosił kandydaturę Pani Jolanty Kaźmierczak. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - wyraziła zgodę. 

 

Pan Wiesław Buż – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił kandydatury 

Radnych: Pana Roberta Kultysa oraz Pana Tomasza Kamińskiego.  
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Radny Pan Robert Kultys – nie wyraził zgody. 

 

Radny Pan Tomasz Kamiński - wyraził zgodę. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił kandydaturę Radnego Pana Daniela Kunysza. 

 

Radny Pan Daniel Kunysz - wyraził zgodę. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto 

Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego została przyjęta 22 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  

1 głosie wstrzymującym. 

 

 

Ad. 9 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:11:56 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa oraz wyrażenia opinii  

w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa z Gminą Krasne (projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu). Następnie przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały 

polegającą na wykreśleniu § 3 (projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu). 

W dyskusji udział wzięli następujący Radni: Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Dec – 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa oraz wyrażenia 

opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa z Gminą Krasne (wraz z autopoprawką) 

została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych , przy 3 głosach wstrzymujących. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ogłosił 10-minutową przerwę. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 10 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:34:24 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. na zbycie nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11. Następnie 
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przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku II/12/2018, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. na zbycie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11 

została przyjęta jednomyślnie (13 głosami „za”). 

 

Ad. 11 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:37:14 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 

ul. Mieszka I. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku II/1/2018, stanowi załącznik nr 19 

do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Mieszka I została przyjęta jednomyślnie (13 głosami „za”). 

 

Ad. 12 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:38:36 (drugie głosowanie 5:24:40). 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 

ul. Herbowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

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

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Herbowej została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 13 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:39:30 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 

ul. Słocińskiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 



17 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 14 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:40:37 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Dunikowskiego, Al. Józefa Piłsudskiego, Rzecha. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww.  

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku II/2/2018, 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulic: Dunikowskiego, Al. Józefa Piłsudskiego, Rzecha została przyjęta jednomyślnie  

(18 głosami „za”). 

 

 

Ad. 15 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:42:15 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Kopernika  

i Zimowit w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku II/10/2018, stanowi 

załącznik  

nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: 

Kopernika i Zimowit w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 16 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:43:25 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

Al. Wyzwolenia w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku II/11/2018, stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy Al. Wyzwolenia w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (15 głosami „za”). 
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Ad. 17 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:45:15 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy  

al. Powstańców Warszawy i Langiewicza w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku 

II/16/2018, stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych 

przy al. Powstańców Warszawy i Langiewicza w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie 

(19 głosami „za”). 

 

Ad. 18 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:46:25 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i obciążenie nieruchomości. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku II/3/2018, stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i obciążenie nieruchomości została 

przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 18a 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:48:38 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu). 

 

W dyskusji udział wzięli kolejno następujący Radni: Pan Robert Kultys, Pan Jerzy 

Jęczmienionka, Pan Tomasz Kamiński, Pan Marcin Fijołek, Pan Bogusław Sak, Pani Danuta 

Solarz, Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Marcin Deręgowski. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad ww. projektu 

uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania wniosku o zdjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości. 

 

Powyższy wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosowało 6 radnych, 14 radnych 

było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  

15 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 19 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:11:44 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Słocińskiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

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

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

 

Ad. 20 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:14:12 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Waniliowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Waniliowej została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

Ad. 21 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:15:15 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Waniliowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

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

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Waniliowej została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 21a 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:16:17 
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Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od 

opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów 

stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów w prawo własności tych gruntów. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 

użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów w prawo własności 

tych gruntów została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

Ad. 24 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:17:46 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku II/7/2018, stanowi załącznik nr 32 

do protokołu). 

 

Radni przystąpili do zgłaszania kandydatów do składu osobowego Komisji doraźnej ds. 

Budżetu Obywatelskiego. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – zgłosił kandydaturę Radnego Pana Wiesława Buża na 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – wyraził zgodę. 

 

Przystąpiono do głosownia kandydatury Radnego Pana Wiesława Buża na 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Na Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rada wybrała Pana Wiesława 

Buża. Za głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb - zgłosił kandydaturę Radnego Pana Daniela Kunysza. 

 

Radny Pan Daniela Kunysz - wyraził zgodę. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił kandydatury radnych: Pana Waldemara Kotulę i Pana 

Mateusza Szpyrkę. 

 

Radny Pan Waldemar Kotula - wyraził zgodę. 

 

Radny Pan Mateusz Szpyrka - wyraził zgodę. 
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Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - zgłosiła kandydaturę Radnego Pana Marcina 

Deręgowskiego. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski - wyraził zgodę. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – zgłosił kandydaturę Radnego Pana Tadeusza Ożyło. 

 

Radny Pan Tadeusz Ożyło – wyraził zgodę. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego została 

przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 25 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:22:42 

 

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

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa (projekt uchwały 

upoważnia do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady 

Miasta). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku II/6/2018, stanowi załącznik nr 33 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa 

została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 26 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:23:50 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa (projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 34 do protokołu). Poinformował, że skład osobowy Komisji uzupełnia się  

o Radnego Pana Sławomira Gołąba. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa została przyjęta 

jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

Ad. 26a 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:24:18 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 

Rzeszowa (projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu). Poinformował, że skład 

osobowy Komisji uzupełnia się o Radnego Pana Tadeusza Ożyło. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Rzeszowa została przyjęta (18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  

1 głosie wstrzymującym). 

 

Ad. 26b 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:24:44 

 

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

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa 

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu). Poinformował, że Pan Tadeusz 

Ożyło rezygnuje z członkostwa w Komisji. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady 

Miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (15 głosami „za”). 

 

Ad. 26c 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:25:30 

 

Pan Stanisław Sienko – zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z 

uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2018 rok. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2018 rok została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 26d 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:26:30 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania nazw ulic (Miłocin). Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą 

na zmianie nazwy ulicy w § 1 ust. 5 z ul. Leśnych Kwiatów na ul. Bażantowa. Kolejno 
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przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek o zdjęcie  

z porządku obrad projektu uchwały i skierowanie do Komisji. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – zgłosił wniosek przeciwny.  

 

W dyskusji udział wzięli kolejno następujący Radni: Pan Robert Kultys, Pan Marcin 

Deręgowski oraz Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania wniosku o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad 

i skierowanie do Komisji. 

 

Powyższy wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosowało 7 radnych,  

10 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic (wraz z autopoprawką) została przyjęta  

18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 26e 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:37:19 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania nazw ulic (Matysówka). Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 39 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

  

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic została przyjęta jednomyślnie (17 głosami 

„za”). 

 

Ad. 27 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:39:22 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Tulipanowiec amerykański). Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

o załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku: II/13/2018, stanowi załącznik nr 40 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została przyjęta jednomyślnie  

(17 głosami „za”). 
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Ad. 28 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:40:35 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Lipa Zofia). Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

o załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku II/14/2018, stanowi załącznik nr 41 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została przyjęta jednomyślnie  

(16 głosami „za”). 

 

Ad. 29 

Czas rozpoczęcia punktu: 6:41:10 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku II/15/2018, stanowi załącznik nr 42 do protokołu).  

Głos zabrał Radny Pan Marcin Fijołek. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody została przyjęta 

jednomyślnie (15 głosami „za”). 

 

Ad. 31 

Podczas II sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Bogusław Sak, Pan Mirosław Kwaśniak, 

Pan Waldemar Kotula, Panowie Witold i Robert Walawender (2), Pan Konrad Fijołek, Pan 

Waldemar Wywrocki) zgłosili interpelacje, które stanowią kolejno załączniki nr od 43 do 50 

do protokołu. 

 

Na II sesji odbytej w dniu 4 grudnia 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące 

uchwały: 

 

1. Uchwała Nr II/13/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 

3. Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

4. Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku 

rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 
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5. Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

6. Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego 

wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie wystąpienia do 

Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 

r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 

Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 

poz. 759 z późn. zm.) 

 

7. Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy 

Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

8. Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa oraz 

wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa z Gminą Krasne. 

 

9. Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. na zbycie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Obrońców Poczty 

Gdańskiej 11. 

 

10.  Uchwała Nr II/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Mieszka I. 

 

11.  Uchwała Nr II/23/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Herbowej. 

 

12.  Uchwała Nr II/24/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej. 

 

13. Uchwała Nr II/25/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic: Dunikowskiego, Al. Józefa Piłsudskiego, Rzecha. 

 

14. Uchwała Nr II/26/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy  

ulicach: Kopernika i Zimowit w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr II/27/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy Al. Wyzwolenia w Rzeszowie. 

 

16. Uchwała Nr II/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy al. Powstańców Warszawy i Langiewicza w Rzeszowie. 

 

17. Uchwała Nr II/29/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i obciążenie 

nieruchomości. 
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18. Uchwała Nr II/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

19. Uchwała Nr II/31/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej. 

 

20. Uchwała Nr II/32/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Waniliowej. 

 

21. Uchwała Nr II/33/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Waniliowej. 

 

22. Uchwała Nr II/34/2018 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 

użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów w prawo 

własności tych gruntów. 

 

23. Uchwała Nr II/35/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

 

24. Uchwała Nr II/36/2018 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

25. Uchwała Nr II/37/2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku 

Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa. 

 

26. Uchwała Nr II/38/2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa.  

 

27. Uchwała Nr II/39/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Rzeszowa.  

 

28. Uchwała Nr II/40/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.  

 

29. Uchwała Nr II/41/2018 w sprawie nadania nazw ulic. 

 

30. Uchwała Nr II/42/2018 w sprawie nadania nazw ulic. 

 

31. Uchwała Nr II/43/2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 

32. Uchwała Nr II/44/2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 

33. Uchwała Nr II/45/2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 
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Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 51 do nr 83 do protokołu. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  

z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia II sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

nr 84 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1520. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Anita Topolska – Kopala 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

     Przewodniczący 

     Rady Miasta Rzeszowa 

 

     Andrzej Dec 

 

 


