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Protokół Nr LXVII/1/2018 
z LXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 13 listopada 2018 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 
 

Na ustawowy stan 26 radnych w LXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  
22 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  
LXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, 
współpracowników Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 
współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, 
przybyłych gości i mieszkańców Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek obrad 
LXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło 7 wniosków dotyczących zmiany 
proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych 
propozycji. 
 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 4a – projektu uchwały w sprawie wyboru 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy 
Miasto Rzeszów za 2018 rok i za 2019 rok. 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”.  
 

3) Wniosek Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa  
o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 6a – projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Rzeszowa. 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 
 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 10a – projektu uchwały w sprawie nabycia mienia 
na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 
5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 10b – projektu uchwały w sprawie nabycia mienia 
komunalnego na rzecz Gminy Miasta Rzeszowa od Gminy Tyczyn i Gminy 
Głogów Małopolski. 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 11a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto 
Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków  
i zasad korzystania z tych obiektów. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
 
7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11b – projektu uchwały 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. 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 
Uzupełniony porządek obrad LXVII 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. 
 

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

 
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak”. 
 

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant”. 
 

4a. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2018 rok i za 2019 rok. 
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5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 
 

6. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2017 r. i złożonych  
w 2018 r. przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek 
organizacyjnych miasta i prezesów spółek miejskich. 
 

6a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa. 
 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  
i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”. 
 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” 
w Rzeszowie – część A. 
 

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 305/10/2018 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009  
w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”. 
 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego (druk nr: LXVI/1/2018). 
 

10a. Uchwała w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od 
Powiatu Rzeszowskiego. 
 
10b. Uchwała w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasta 
Rzeszowa od Gminy Tyczyn i Gminy Głogów Małopolski. 
 

11. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego  
w Rzeszowie. 
 
11a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. 
 
11b. Uchwała zmieniająca 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. 
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12. Uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju 
sportu przez Gminę Miasto Rzeszów (druk nr: LXVII/1/2018). 
 

13. 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 (druk  
nr: LXVII/2/2018). 
 

14. Oświadczenia i informacje. 
 

15. Interpelacje i zapytania. 
 

16. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 

17. Podsumowanie VII kadencji. 
 
Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
ad 1. 
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, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 6 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących. 
 
ad 2.  
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. została 
przyjęta 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących. 
 
ad 2a. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (zwiększenie 
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dochodów o 32 230 zł). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu). 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał, jaki jest prognozowany poziom wykonania 
wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2018 r. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Wykonanie 
wydatków za trzy kwartały 2018 r. jest dobre. W zakresie dochodów dynamika jest większa,  
a szczególnie dochodów bieżących, niż wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna jest 
znacznie większa od planowanej, bo sięga 98 mln zł i tym samym finansowanie inwestycji się 
poprawia, bo finansujemy w większym zakresie własnymi dochodami. Poziom inwestycji,  
o którym mówmy w tej chwili, po informacjach z wydziałów merytorycznych i przesunięciu 
odpowiednich kwot, określany jest jako realny do wykonania. Za trzy kwartały zostało 
wykonane ok. 200 mln zł. W ostatnim czasie było sporo płatności i w następnych tygodniach 
też będzie ich wiele, dlatego jesteśmy zmuszeni przygotować odpowiednie środki, żeby poradzić 
sobie z płynnością finansową.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – powiedział: „Dochodzą nas słuchy, że jest szansa, że 
Pan Minister przesunie niewykorzystane środki z hali na Podpromiu. Szkoda by było, żebyśmy 
te środki - w wysokości 10 mln zł stracili, bo moglibyśmy je wykorzystać na budowę 
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. Zauważyłem, że w uchwale budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2019 r. mamy zmniejszenie środków na ten cel z racji regulacji terenowo – 
prawnych. Chciałbym zapytać, czy z inwestycją są jakieś problemy?” 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Jeżeli będzie 
dofinansowanie to myślę, że środki w budżecie się znajdą i co za tym idzie, wprowadzimy 
adekwatne do sytuacji zapisy. Na tę chwilę dofinansowania nie ma, więc trudno regulować 
stany prawne w zakresie gruntów.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – odnosząc się do wypowiedzi Pani Skarbnik, 
powiedział: „Trafiło do mnie pismo Pana Ministra, który kieruje w nim zapytanie do władz 
Miasta Rzeszowa odnośnie zasadności przesunięcia niewykorzystanych środków z realizacji 
przebudowy hali na Podpromiu właśnie na budowę Podkarpackiego Centrum 
Lekkoatletycznego. Chodzi o to, by nie stracić tych 10 mln zł dofinansowania, które  
w Ministerstwie są na tę chwilę „zamrożone”, na inwestycję sportową w naszym mieście.” 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 
„Zmiana budżetowa, o której Pan Radny Witold Walawender wspomniał, spowodowana jest 
tym, że w tym roku nie rozpoczniemy tej inwestycji. Środki nie przepadają, a są jedynie 
przesunięte na lata następne. Istotnie, w ostatnich dniach wpłynęło pismo, o którym mówił Pan 
Radny, zawierające propozycję przesunięcia finansowania inwestycji i w najbliższym czasie 
odbędzie się spotkanie w tej sprawie w Warszawie. Poza tym odbyliśmy też spotkanie  
z władzami Resovii, bo chcemy tę szansę wykorzystać.” 
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Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 
(zwiększenie dochodów o 32 230 zł) została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących. 
 
ad 3. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zodiak”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zodiak” została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 
 
ad 4. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Projektant” została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
 
ad 4a. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2018 rok i za 2019 rok. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2018 rok i za 2019 rok została przyjęta 
jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
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ad 5. 
 

1. Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag następujące protokoły: 
 

 Protokół Nr LI/1/2017 z LI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  

21 listopada 2017 r. 

 

 Protokół Nr LVIII/1/2018 z LVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej 

w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

 

 Protokół Nr LX/1/2018 z LX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  

19 czerwca 2018 r. 

 

 Protokół Nr LXII/1/2018 z LXII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej  

w dniu 10 lipca 2018 r. 

 

 Protokół Nr LXIV/1/2018 z LXIV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej  

w dniu 17 września 2018 r. 

 
2. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował  

o sprostowaniach oczywistych omyłek w następujących uchwałach: 
 

 W Uchwale Nr LXV/1503/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy  

al. Niepodległości w Rzeszowie – w części A – w przepisach końcowych 

błędnie przytoczono przepisy obowiązującej uchwały (pismo Pana 

Marka Ustrobińskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa z up. 

Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: BRMR.4210.8.1503.2018 z dnia  

10 października 2018 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu); 

 

 W Uchwale Nr LXV/1513/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

25 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za pobyt 

dziecka w żłobku – w § 2 powinno być: „Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego”, a było: „Uchwała wchodzi w życiu  

z dniem podjęcia” (pismo Pana Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 22 października 2018 r. stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu). 

Przewodniczący poinformował również o tym, że pierwsza sesja Rady Miasta 
Rzeszowa VIII kadencji została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie 
na dzień 20 listopada 2018 r.  
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ad 6. 
Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił „Informację nt. analizy 
oświadczeń majątkowych za 2017 r. i złożonych w 2018 r. przez pracowników Urzędu 
Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i prezesów spółek miejskich” 
(informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 
„Informację nt. oświadczeń majątkowych radnych Miasta Rzeszowa za 2017 rok, oraz 
złożonych na koniec VII kadencji” (informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
 
ad 6a. 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  
nr 16 do protokołu). Wyjaśnił: „Pani Wojewoda za pośrednictwem swoich prawników, 
przekazała swoje zastrzeżenia co do niektórych zapisów w Statucie Miasta. W związku  
z powyższym Wojewoda wszczęła postępowanie zmierzające do ich uchylenia. Odbyłem w tej 
sprawie spotkanie z Panią Małgorzatą Wąsacz - Zastępcą Dyrektora Wydziału Prawnego  
i Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim. Z częścią zarzutów zgodziłem się, ale z niektórymi nie. 
Dzisiaj przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta 
Rzeszowa, która uznała, że moje ustępstwa w jednym przypadku były za daleko idące i w efekcie 
otrzymaliście Państwo projekt zmiany Statutu Miasta Rzeszowa. Jeden z zarzutów odnosił się 
do § 8 i § 9 Statutu a mianowicie, że powielają one przepisy z ustawy o samorządzie gminnym, 
a tego typu zakaz wynika z zasad techniki prawodawczej. Próbowałem tego bronić twierdząc, 
że są to zapisy, które mają służyć czytelnikom, mieszkańcom i mają pokazać pewne reguły, które 
obowiązują w funkcjonowaniu samorządu, ale Pani Dyrektor nie chciała się z tym zgodzić. 
Komisja uznała, że dla naszego funkcjonowania te zapisy nie są niezbędne i możemy się zgodzić 
na ich wykreślenie, stąd propozycja w projekcie uchwały, która mówi o tym, żeby te paragrafy 
wykreślić. W drugim punkcie tego projektu uchwały, zmieniamy zapis § 15 ust. 2, który mówi 
o tym, kto realizuje funkcje kontrolne w samorządzie. Te funkcje oczywiście przysługują 
Komisji Rewizyjnej, natomiast Pani Dyrektor stwierdziła, że Komisja Skarg, Wniosków  
i Petycji, nie ma formalnie rzecz biorąc, tego typu uprawnień. Faktycznie, w ustawie nie jest to 
wprost zapisane, aczkolwiek pośrednio można domniemywać, że ta komisja będzie takie kontrole 
przeprowadzać. Postanowiliśmy się jednak zgodzić, żeby ten fragment ust. 2 wykreślić. Pani 
Dyrektor mówiła również, że powinniśmy wykreślić uprawnienia komisji stałych i doraźnych, 
ale udało się ją przekonać, że nie ma racji, więc Komisja uzgodniła, że ten zapis pozostanie. 
Natomiast ostatnie sformułowanie: „a także przez samych radnych” było nadal przedmiotem 
sporu. Komisja Regulaminowo – Statutowa uznała, że dopisane w ustawie o samorządzie 
gminnym uprawnienia radnych, które będą obowiązywać od nowej kadencji, do zapoznawania 
się z dokumentami, którymi dysponuje urząd i wszystkie jednostki urzędu, a więc także i spółki, 
są do wglądu dla radnych. Radni mogą wchodzić do pomieszczeń, które zajmuje urząd  
i jednostki i domagać się dokumentów, oczywiście pod warunkiem, że zachowają tajemnicę i nie 
naruszą niczyjego interesu. Więc to przez domniemanie jest funkcją kontrolną, dlatego 
upieramy się, że ten zapis powinien pozostać. W efekcie pkt 2) projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę o przyjęciu Statutu, miałby następującą treść: „2. Rada realizuje funkcje kontrolne 
poprzez uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych i doraźnych, a także 
przez samych radnych.” W pkt 3) projektu uchwały wykreśla się ze Statutu Miasta Rzeszowa 
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§ 67 ust. 3 pkt 4 o treści: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może przeprowadzić czynności 
kontrolne”. Ponieważ wcześniej zgodziliśmy się, że niekoniecznie ten przymiot Komisji 
przysługuje, wykreślamy również i ten pkt 4. Dodam jeszcze, że Pani Dyrektor powiedziała, że 
w porównaniu z innymi zmienianymi teraz statutami, to ilość błędów, jakie znalazła w naszym, 
jest znikoma.” 
 
Pan Grzegorz Koryl – Przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady 
Miasta Rzeszowa – powiedział: „Potwierdzam wszystko co powiedział Pan 
Przewodniczący. Pan Przewodniczący przedstawiał ten projekt uchwały w imieniu Komisji 
dlatego, że to on rozmawiał bezpośrednio z Panią Dyrektor i wypracował z nią pewien 
konsensus. Faktycznie w pkt 2) projektu uchwały stwierdziliśmy, że nasze prawa i obowiązki 
jako radnych, wynikające z ustawy, potwierdzają to, że mamy również możliwości kontroli.  
W związku z tym stwierdziliśmy, że zostawimy ten zapis nawet ze świadomością, że może to 
być ponownie zakwestionowane. Mimo tych nie zawsze łatwych rozmów, dostaliśmy pochwałę 
jako Rada, że projekt naszego Statutu Miasta jest jednym z lepszych i ma najmniejszą liczbę 
poprawek.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dodał: „Jest taka dość 
dziwna sytuacja, bo z reguły zastrzeżenia wojewody odnoszą się do uchwał, które nie zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Natomiast nasz Statut 
jest już opublikowany, więc obowiązuje. My w uchwale zapisaliśmy, że wchodzi on w życie od 
nowej kadencji, więc dzisiaj jeszcze nie obowiązuje, ale już za tydzień tak.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Pozostawiając 
zapis w § 15 ust. 2 odnoszący się do funkcji kontrolnych radnych, można w łatwy sposób 
doprowadzić do paraliżu poszczególnych jednostek. Radni mogliby wtedy składać 
indywidualne wnioski o kontrole i utrudniać pracę. Zastanówmy się nad tym, czy to ma jakiś 
sens? Moim zdaniem, jeśli to nie wynika wprost z ustawy, to jest to wielkim nieporozumieniem, 
i doprowadzi do paraliżu niektórych jednostek z tytułu różnych domniemań. Jeśli Rada Miasta 
uzna za zasadne przeprowadzenie kontroli, to od tego są komisje, które mogą przeprowadzić 
kontrole. Moim zdaniem ten zapis jest nie do przyjęcia i wnoszę o jego wykreślenie.” 
 
Pan Grzegorz Koryl – Przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady 
Miasta Rzeszowa – odnosząc się do uwag przedmówcy, powiedział: „Ten temat był 
przedmiotem obrad Komisji Regulaminowo – Statutowej i nasze prawa, jako radnych, wynikają 
wprost z ustawy, która mówi, że radni mają prawo do kontroli. Oczywiście w pewnych ramach 
prawnych. Zapis w Statucie, o którym mówimy jest jakby powieleniem naszych praw z ustawy 
i czy ten zapis zostanie, czy nie, nasze prawa będą takie same. Natomiast pozostawienie tego 
zapisu ma na celu podniesienie rangi radnych w naszym Statucie. Prawa te nie będą 
paraliżować pracy organów Miasta.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odczytał art. 24  
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tym, jakie prawa przysługują 
radnym w wykonywaniu mandatu: „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, 
jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, 
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu  
w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem 
gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych 
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gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie 
chronionej.” Dodał także, że jest to nowy zapis i nie wiadomo jak on się sprawdzi w 
praktyce. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Uważam, że zapis w Statucie jest za daleko idący. 
Przytoczony przez Pana Przewodniczącego fragment ustawy mówi jednoznacznie jakie ma 
prawa radny, a mianowicie radny może zapoznać się z różnymi informacjami i materiałami  
i to jest na każdym etapie dopuszczalne. Natomiast nawet Komisja Rewizyjna nie może  
z własnej inicjatywy przeprowadzić kontroli w wybranym wydziale lub jednostce, ponieważ to 
Rada Miasta uchwałą powinna umocować Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli. 
Ten zapis jest bardzo czytelny i niczego nie ujmuje radnym. Nie wyobrażam sobie natomiast 
sytuacji, że radni chodziliby po wydziałach i dokonywali kontroli, bo wtedy rzeczywiście 
nastąpiłby chaos i niezręczna sytuacja danego wydziału czy jednostki. Zatem uważam, że jest 
to niedopuszczalny zapis i należy go wykreślić.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, powiedział: 
„Czyli rozumiem, że Radny Buż chce zmienić ustawę? Nie należy się bać tego, co jest zapisane 
w ustawie. Chcecie Państwo, żeby to Rada Miasta miała prawo do kontroli, a nie chcecie, żeby 
radni mieli takie prawo? Przecież nic się tak naprawdę nie zmieniło, bo do tej pory radni też 
mogli interesować się działaniem urzędu i nikt z nas żadnego paraliżu i żadnych kontroli nie 
robił. Państwo boicie się tego nad wyraz.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Są to nowe uprawnienia, które wprowadził ustawodawca jako prawo radnych do 
wstępu do pomieszczeń, zapoznawania się z informacjami i radni mogą z tego skorzystać lub 
nie. Jednak proszę w ten sposób nie ograniczać tego prawa innym. Za rok są wybory do 
parlamentu i Radny Pan Wiesław Buż może zostać posłem i wtedy wnioskować o zmianę 
ustawy, ale na dzisiaj jest taki zapis. Jest to nowy zapis, który daje nam pewne kompetencje  
i w jakimś sensie prawo do kontroli.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – ad vocem: „Przytoczony fragment ustawy daje nam pewne 
uprawnienia i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu do Statutu, który nie został 
tak sformułowany przez ustawodawcę.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ponownie odczytał  
art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Pan Grzegorz Koryl – Przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady 
Miasta Rzeszowa – powiedział: „Dlaczego Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele 
wszystkich klubów radnych, pracując nad Statutem Miasta wprowadziła do niego trochę więcej 
niż byłoby to potrzebne? A to dlatego, że Statut nie jest tylko dla nas jako radnych, bo nam by 
pewnie wystarczyło tylko to, co jest zapisane w ustawie, ale chodziło też o to, by Statut był 
bardziej przejrzysty dla mieszkańców, którzy ewentualnie chcieliby zobaczyć czym zajmują się 
władze Miasta. Z tego też względu, w niektórych punktach, dodawaliśmy zapisy, które czasem 
były negatywnie oceniane przez Panią Janinę Załuską – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej, która 
stwierdzała, że nie są one potrzebne z tego względu, że znajdują się one w ustawie. Pogląd 
Komisji był jednak taki, że warto czasem coś dodać, gdyż Statut nie będzie służył tylko radnym, 
ale też mieszkańcom. Przyznam szczerze, że jestem zdziwiony, że ten zapis wzbudził takie duże 
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kontrowersje, bo czy on będzie w Statucie, czy też nie, to nie zmienia naszych praw. Ten zapis 
podnosi rangę radnego i mówi mieszkańcom, czym może zajmować się radny.” 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poprosił o wyjaśnienia odnośnie tego zapisu Panią 
Janinę Załuską – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa. 
 
Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej UM Rzeszowa – wyjaśniła: 
„Zapis ten był przedmiotem obrad Komisji Regulaminowo – Statutowej przed przygotowaniem 
projektu uchwały. Komisja zaproponowała taki zapis, przy czym ja zwróciłam uwagę, że 
kontrola rządzi się swoimi prawami i jest ustawowo przypisana Komisji Rewizyjnej. Niemniej 
jednak Komisja uznała, że w związku z tym, że nowe regulacje ustawowe uprawniają radnych 
do wielu czynności takich jak: wstęp do pomieszczeń, analiza dokumentów itd. uznano, że może 
to zostać potraktowane jako kontrola. Organ nadzoru stwierdził jednak, że nie można uznać 
kompetencji radnych jako prawa do kontroli, stąd wszczął postępowanie. W mojej ocenie 
kontrolą nie są te uprawnienia, które przytoczył z ustawy Pan Przewodniczący.”   
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnego Pana Bogusława Saka 
dotyczącym wykreślenia z § 1 pkt 2) fragmentu „a także przez samych radnych”. 
 
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 7 radnych,  10 było przeciwnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa  
w przedłożonej wersji. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Rzeszowa została przyjęta 16 głosami „za”, przy 2 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 
 
ad 7. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  
i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami 
graficznymi, stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „W ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla 
Przybyszówka uczestniczyli mieszkańcy ul. Dworzysko, którzy nie zdążyli złożyć uwag co do 
zmiany tego planu w terminie jego wyłożenia. Mieszkańcy ci nie są przeciw tej zmianie dla 
samego bycia przeciw. Czy nas dzisiaj gonią jakieś terminy? Czy my dzisiaj musimy podjąć tę 
uchwałę? Jeśli nie, to wnioskowałbym o skierowanie tego projektu uchwały do Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, aby te osoby miały szansę podczas posiedzenia Komisji wyrazić 
swoje obawy co do zmiany tego planu. Wtedy plan mógłby uzyskać pełną akceptację 
mieszkańców tego obszaru.”  
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Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: 
„Została wyczerpana pełna procedura określona ustawą. W dyskusji publicznej brała udział 
Przewodnicząca Rady Osiedla. Teren, o którym mówimy, to teren bezpośrednio przylegający 
do ul. Ludwika Chmury. Rejon ul. Dworzysko jest znacznie oddalony i nie jest przedmiotem 
rozważań. W zasadzie nie ma żadnych podstaw do powtarzania procedury, która została 
przeprowadzona w zgodności z przepisami prawa.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, 
powiedział: „Nie chodzi o procedurę. Poza tym w dyskusji publicznej nie mogła uczestniczyć 
Pani Przewodnicząca, gdyż na Osiedlu Przybyszówka jest Pan Przewodniczący. Być może, 
jeśli wysłuchamy uwag mieszkańców co do tego projektu, to wystarczą drobne zmiany do 
projektu, które zabezpieczą ich obawy. Chodzi o to, czy musimy dzisiaj podejmować decyzję?” 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: 
„Uchwała powinna zostać dzisiaj podjęta zwłaszcza, że Przewodniczący Rady Osiedla 
Przybyszówka został imiennie poinformowany o wyłożeniu, jak i zaproszony na dyskusję 
publiczną. Okres, podczas którego można się zapoznawać ze zmianami to okres 35 dni. Plan 
jest zmieniany na wniosek właścicieli w sąsiedztwie istniejących już obiektów usługowych. Jest 
to teren atrakcyjny, a dla Miasta jest to na tyle ważne, że są już konkretne deklaracje co do 
zrealizowania obiektów produkcyjno – usługowych nieuciążliwych, których działalność będzie 
z korzyścią dla Miasta.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 
w dyskusji, powiedział: „Nie bardzo rozumiem sugestię Pana Radnego Koryla, żeby podjąć 
działania poza procedurą. Nie ma podstaw prawnych do dalszego procedowania planu 
zwłaszcza, że dokonano wyłożenia i odbyła się dyskusja publiczna.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  
i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” została przyjęta 13 głosami „za”, przy  
1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 
 
ad 8. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park”  
w Rzeszowie – część A (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem 
graficznym, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park”  
w Rzeszowie – część A została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 
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ad 9. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 305/10/2018 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie  
ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Obawy mieszkańców rejonu ul. Dworzyska 
najprawdopodobniej wynikają ze złych doświadczeń związanych z inwestycjami, które są 
realizowane w pobliżu. Zaproponuję zatem mieszkańcom, by napisali pismo w tej sprawie, lub 
spotkali się z Panem Markiem Ustrobińskim – Zastępcą Prezydenta Miasta Rzeszowa. Być 
może wtedy Miasto wykorzysta część uwag mieszkańców, by ich zabezpieczyć przed tymi 
inwestycjami, które będą realizowane w tym rejonie. Chodzi dokładnie o rozładunki towarów  
i o niszczenie dróg.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „To jest 
zbędne, gdyż przystąpienie do sporządzenia planu rozpoczyna procedurę, w ramach której jest 
miejsce na zgłaszanie uwag, wniosków, postulatów, a potem udział w dyskusji publicznej. 
Wystarczy zatem pilnować terminów.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – wyjaśnił, że jego poprzednia wypowiedź miała na celu 
podsumowanie pkt 8 porządku obrad.  
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Oczywiście, mogę się spotkać z mieszkańcami, bo do omówienia są sprawy bieżące, jak  
i również objęte procedurą uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 305/10/2018 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie  
ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” została przyjęta jednogłośnie, 
18 głosami „za”. 
 
ad 10. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Wnioskuję o to, by Wydział Architektury UM 
Rzeszowa przy ustalaniu warunków zabudowy zadbał o to, by linia zabudowy nie była ustalona 
blisko ulicy, jak było w przypadkach innych inwestycji, gdyż to później razi mieszkańców.” 
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Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego została przyjęta 14 głosami „za”, bez głosów 
przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących. 
 
ad 10a. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od 
Powiatu Rzeszowskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu).  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił o wyjaśnienie 
o jakim dokładnie mieniu mowa w ww. projekcie uchwały? 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział: 
„Mowa m. in. o drogach i terenach zajmowanych przez szkoły, czyli o tych elementach, które 
są niezbędne do funkcjonowania gminy.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu 
Rzeszowskiego została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 
ad 10b. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasta 
Rzeszowa od Gminy Tyczyn i Gminy Głogów Małopolski. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasta Rzeszowa 
od Gminy Tyczyn i Gminy Głogów Małopolski została przyjęta jednogłośnie,  
17 głosami „za”. 
 
ad 11. 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu 
Miejskiego w Rzeszowie. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu).  
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie 
została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 
 
ad 11a. 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa –  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 24 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów została przyjęta jednogłośnie,  
18 głosami „za”. 
 
ad 11b. 
Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 
przedstawiła projekt uchwały 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. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  
nr 25 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie 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 została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 
ad 12. 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu 
przez Gminę Miasto Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu). 
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Pan Marcin Deręgowski – Przewodniczący Komisji Sportu i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi – powiedział: „Jest to projekt uchwały, który 
uwzględnia bardzo dużo uwag klubów sportowych dotyczących procedury składania wniosków 
o dotacje, jak i ich rozliczania. Do tej pory procedura była skomplikowana i uciążliwa. 
Rozwiązania zawarte w projekcie uchwały idą w dobrą stronę. W związku z tym, Komisja 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.” 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu 
przez Gminę Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
 
ad 13. 
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  
i załącznikiem, stanowi załącznik nr 27 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 jednogłośnie,  
16 głosami „za”. 
 
ad 14. 
Nikt nie wygłosił oświadczeń ani nie przedstawił żadnych informacji. 
 
ad 15. 
Podczas  LXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa interpelację złożył Radny Pan  Mariusz 
Olechowski (interpelacja stanowi załącznik od nr 28 do protokołu). 
 
Radny Pan Mariusz Olechowski – powiedział: „Chciałbym serdecznie pogratulować 
wyników wyborów samorządowych Panu Prezydentowi oraz moim koleżankom i kolegom 
radnym. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowej kadencji, aby obrady były owocne  
i sprzyjały naszej małej ojczyźnie – Rzeszowowi. Przy okazji chciałbym również podziękować 
za czteroletnią, merytoryczną i owocną współpracę.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy nie zostali wybrani na radnych. Panie Radny 
Olechowski, dziękuję Panu za udział w pracach Rady, za wiele dobrych wniosków i dobre 
głosowania. Dziękuję również Panu Radnemu Robertowi Homickiemu, który moim zdaniem 
dobrze się wpisał w historię Rady Miasta Rzeszowa. Dziękuję również Radnemu Panu 
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Stanisławowi Ząbkowi, bo to dzięki niemu osiedle Biała zmieniło się bardzo w ostatnim okresie 
czasu. Jestem przekonany, że będzie Pan nadal działał społecznie w Radzie Osiedla i będzie się 
Pan starał o to, żeby osiedle się rozwijało. Dziękuję Radnemu Panu Kamilowi Skwirutowi, 
który wniósł wiele dobrego dla osiedla Bzianka. Dziękuję Radnemu Panu Czesławowi 
Chlebkowi, który będąc Przewodniczącym Rady Gminy Świlcza, starał się o to, by 
Przybyszówka została włączona do Rzeszowa. Dziękuję Radnemu Panu Januszowi Micałowi, 
byłemu Przewodniczącemu Rady Osiedla Zwięczyca, która zdecydowanie się zmieniła. Swoje 
podziękowania kieruję również do Radnego Pana Romana Jakima, który zawsze myślał o tym, 
żeby Rzeszów się rozwijał. Dziękuję Wam wszystkim za to, co czyniliście dla Rzeszowa i nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby po 5 latach ponownie starać się o mandat radnego Miasta 
Rzeszowa, które niezwykle się rozwija. Miejcie Państwo świadomość, że Rzeszów ciągle się 
zmienia i że jest to przede wszystkim za Waszą sprawą. Podejmowaliście Państwo wiele uchwał 
odnośnie kolejnych inwestycji, włączenia kolejnych miejscowości. Bardzo serdecznie za to 
wszystko dziękuję. Tym z Państwa, którzy weszli w skład Rady Miasta Rzeszowa VIII kadencji, 
życzę wiele pracy.”  
 
ad 16. 
Podczas LXVII sesji Rady Miasta nie zgłoszono wolnych wniosków i spraw różnych. 
 
ad 17. 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Panie 

Prezydencie, wraz z Zastępcami, Szanowni Państwo Radni, pracownicy Urzędu Miasta 

Rzeszowa, przedstawiciele mediów oraz goście naszych obrad. Dobiega końca VII kadencja 

Rady Miasta Rzeszowa i jest to dobry czas na podsumowanie. Przez te minione 4 lata odbyło 

się 67 sesji (w tym 10 nadzwyczajnych). Podjęliśmy 1575 uchwał, w tym 18 uchwał miało 

formę apelu i stanowiska, a 3 uchwały dotyczyły stanowienia kierunków działania Prezydenta. 

Komisje odbyły wiele posiedzeń, przy czym najbardziej aktywne były następujące Komisje: 

Komisja Gospodarki Komunalnej, która spotykała się 72 razy, Komisja Ekonomiczno - 

Budżetowa – 62 razy i Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych – 61 razy. 

Najrzadziej spotykały się Komisje: Komisja Zrównoważonego Rozwoju – 9 razy, Komisja 

Regulaminowo – Statutowa – 13 razy i Komisja Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej – 

15 razy. Czterokrotnie spotykaliśmy się na uroczystościach związanych z przyznawaniem 

honorowych wyróżnień naszego Miasta. Pewnie wszyscy się zgodzimy z tym, że te cztery lata 

to był okres dynamicznego rozwoju Rzeszowa. Na początku kadencji, czyli w 2014 r. wydatki 

budżetu Miasta Rzeszowa wyniosły 1 mld 110 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne 

wydatki zamkną się kwotą 1 mld 516 mln zł. Więc jest to wzrost w stosunku do początku 

kadencji o 400 mln zł. Średnio biorąc, jest to wzrost o 100 mln zł rocznie, więc bardzo dużo. 

Wzrosła również liczba mieszkańców Rzeszowa. Na początku kadencji było ich 181 tys.,  

a według najnowszych danych jest ich 191 tys. Więc również w tej materii jest wzrost. Miasto 

Rzeszów otrzymało w tym czasie mnóstwo nagród, wyróżnień i zajęło wiele czołowych miejsc  

w najróżniejszych rankingach. To samo dotyczy Pana Prezydenta, który również został 

uhonorowany przez najróżniejsze kapituły. Nie sposób w tym miejscu tego wszystkiego 

wymieniać. Mieli Państwo okazję tego wysłuchać na naszych poprzednich sesjach. Można więc, 

jak myślę, bez przesady powiedzieć, że to była udana kadencja. Trzeba także wziąć pod uwagę 

to, że sprzyjały nam okoliczności zewnętrzne. Gospodarka naszego kraju rozwija się w dużym 

tempie, a to oczywiście przekłada się na nasze wpływy i możliwości wydatków. Trafiliśmy także 
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na okres możliwości pozyskiwania sporych funduszy Unii Europejskiej, które przyczyniły się 

do wzrostu wydatków inwestycyjnych. To wszystko jest powodem do satysfakcji i zadowolenia. 

My wszyscy mamy też w tym swój niewielki udział. Oczywiście, nie należy przesadzać  

z wielkością tego udziału, ale w jakiś sposób rękę do tego przykładaliśmy. Z tego miejsca i z racji 

funkcji, którą mi Państwo powierzyliście 4 lata temu, chcę złożyć wszystkim serdeczne 

podziękowania za współpracę. Ona chwilami miała charakter burzliwy, ale taka jest natura 

debaty politycznej, debaty w demokratycznych ustrojach, że czasem trzeba się różnić, spierać 

nawet ostro. Mam nadzieję że to, co zostanie nam w pamięci, to przede wszystkim te miłe 

okoliczności, a ewentualne zbyt ostre słowa, pójdą szybko w zapomnienie. Dziękuję zatem 

wszystkim Państwu za współpracę. Wszystkim tym, którzy nie zostali radnymi, lub którzy 

zrezygnowali z kandydowania, życzę we własnym imieniu i pozostałych Państwa, wielu 

sukcesów na innych polach aktywności zawodowej, społecznej, czy osobistej. Mam nadzieję, że 

będziemy mieli jeszcze niejednokrotnie okazję się spotykać. Otrzymałem maila od Pana Romana 

Jakima, w którym wyraża żal, że nie będzie mógł uczestniczyć w ostatniej sesji Rady Miasta  

z powodu wyjazdu za granicę i składa na moje ręce podziękowania za współpracę w minionej 

kadencji. Kończąc moje wystąpienie, chcę powiedzieć, że przygotowaliśmy dla Państwa pisma 

z podziękowaniem, które podpisał Pan Prezydent i ja, więc pozwólcie Państwo, że je teraz po 

kolei wręczymy.” 

 
Odbyło się wręczanie podziękowań Radnym Miasta Rzeszowa za pracę  
w minionej kadencji. 
 
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS – powiedział: „W imieniu 
Klubu Radnych PiS chciałbym złożyć gratulacje Panu Prezydentowi i tym z Państwa, którzy 
ponownie uzyskali mandat radnego. Dziękuję również za współpracę tym wszystkim z 
Państwa, którzy tego mandatu nie otrzymali. Szczególnie chciałbym podziękować Panu 
Mariuszowi Olechowskiemu. Chciałbym Panu podziękować za te cztery lata i nie tylko za to, 
jakim był Pan radnym, ale przede wszystkim za to, jakim jest Pan człowiekiem. Udowodnił Pan 
przez ten ostatni czas, że zasady, uczciwość, przyjaźń są cechami, które określają w najlepszy 
sposób Pana. Jest Pan naprawdę wyjątkowym człowiekiem i bardzo dziękujemy za te cztery lata 
pracy w Radzie i za całą naszą dotychczasową współpracę.” 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – powiedział: „Przyszedł czas na seniora tego zgromadzenia, 
tego zespołu koleżeństwa. Chciałbym podkreślić jeden fakt wspaniałego systemu pracy i sposobu 
współpracy radnych oraz decyzji Pana Prezydenta i jego sztabu. Na moją ostatnią interpelację 
sprzed dwóch tygodni odpowiedziano błyskawicznie. Interpelacja, która na tle wielkich budów, 
takich jak mosty, drogi, nawet i drobne elewacje domów i kwiaty w mieście, to wszystko się 
liczy, ale w ostatnim finiszu liczył się człowiek. Przysiółek Łany targany wczesnymi zmianami 
powojennymi i politycznymi, obecnie rozwijający się systematycznie, nie ma jeszcze wszystkich 
dróg docierających do centrum. Jedna z nich najdłuższa ul. Widnokręgowa, to od niej będziemy 
najwięcej oczekiwać w przyszłości, kończy się trzema domostwami w rejonie. Ostatnie z nich 
zajmuje starsza rodzina, są to ludzie schorowani. Pomimo opieki córek, które wyemigrowały za 
chlebem na zachód, właściwie ustawicznie mają problemy za zdrowiem. Był problem  
z końcowym dojazdem tej drogi. Pan Prezydent, na moją interpelację, podjął błyskawiczną 
decyzję i za nią dziękuję. Powstała droga, która nie jest autostradą i asfaltem, tylko 
utwardzonym objazdem i można nią bezpiecznie dojechać i ratować tych ludzi jeśli będzie taka 
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potrzeba. Dziękuję również Pani Skarbnik, która bardzo szybko potrafi rezerwy finansowe 
ustawić, że w takich przypadkach można zadziałać błyskawicznie. Dziękuję również 
Miejskiemu Zarządowi Dróg, który bez zbędnej zwłoki podjął działania w tej sprawie. Dziękuję 
w imieniu tych ludzi. Jest to dla mnie wielka sprawa.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „Chciałbym podziękować wszystkim, a zacznę 
od Pana Prezydenta. Dziękuję również Panom Zastępcom, Pani Skarbnik, wszystkim radnym, 
dziennikarzom, pracownikom Urzędu Miasta Rzeszowa. Praca z Państwem to był prawdziwy 
zaszczyt i bardzo pozytywna przygoda dla mnie. Bardzo dużo nauczyłem się od każdego  
z Państwa. Mam tu też na myśli przeciwników politycznych, jeśli mogę użyć takiego 
sformułowania. Te nauki i wnioski, które wyciągnąłem, będę wykorzystywał w swoim życiu. 
Życzę powodzenia i rozwoju Miasta.” 
 
Podczas LXVII sesji odbytej w dniu 13 listopada 2018 roku Rada Miasta Rzeszowa 
podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała Nr LXVII/1576/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
 

2. Uchwała Nr LXVII/1577/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2018 r. 

 

3. Uchwała Nr LXVII/1578/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2018 r. 

 

4. Uchwała Nr LXVII/1579/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez 
oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 

 

5. Uchwała Nr LXVII/1580/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez 
oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 

 

6. Uchwała Nr LXVII/1581/2018 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego  
do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2018 rok i za 
2019 rok. 

 

7. Uchwała Nr LXVII/1582/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa. 

 

8. Uchwała Nr LXVII/1583/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 287/10/2016 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie  
ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.  

 

9. Uchwała Nr LXVII/1584/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 286/9/2016 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 
„Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A.  
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10. Uchwała Nr LXVII/1585/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
Nr 305/10/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.  

 

11. Uchwała Nr LXVII/1586/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego. 

 

12. Uchwała Nr LXVII/1587/2018 w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto 
Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego. 

 

13. Uchwała Nr LXVII/1588/2018 w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz 
Gminy Miasta Rzeszowa od Gminy Tyczyn i Gminy Głogów Małopolski. 

 

14. Uchwała Nr LXVII/1589/2018 w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu 
Miejskiego w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr LXVII/1590/2018 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa –  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

 

16. Uchwała Nr LXVII/1591/2018 zmieniająca 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. 

 

17. Uchwała Nr LXVII/1592/2018 w sprawie określenia warunków oraz trybu 
finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 

 

18. Uchwała Nr LXVII/1593/2018 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. 

 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  
z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia LXVII sesji Rady Miasta 
Rzeszowa. 
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Płyta CD, zawierająca nagranie audio z LXVII sesji Rady Miasta Rzeszowa, stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu.  
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1020. 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
 

                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 
 
Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 
 
Agnieszka Kołodziejczyk 

 
 
Sprawdził: 
               

    Dyrektor  
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
         Mirosław Kubiak 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


