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Link do nagrania z V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVyjkTDXtQU&feature=youtu.be 

 

Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania. 

 

BRM.0002.2.1.2019   

 

Protokół Nr V/1/2019 

z V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej  

w dniu 14 stycznia 2019 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

 

Na ustawowy stan 27 radnych w V sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 26 radnych, co 

stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik nr 

1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - dokonał otwarcia V sesji Rady 

Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych Rzeszowa, Prezydenta Miasta 

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

protokołu), dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa, kierowników jednostek 

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi 

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

gości i mieszkańców Miasta.  

 

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

Miasta Rzeszowa, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zabierając głos,   

poinformował o śmierci Pana Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska oraz 

poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie jego pamięci minutą ciszy.  

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - odczytał proponowany 

porządek obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu). Następnie przedstawił, uzgodniony z Prezydentem Miasta 

Rzeszowa wniosek o dokonanie zmiany w porządku obrad i wprowadzenie - w punkcie 5a - 

projektu uchwały w sprawie utworzenia osiedla Śródmieście. Poinformował, że poprzedziły 

go konsultacje społeczne. Poprosił o przegłosowanie przedstawionej propozycji.  

 

Wniosek został przyjęty  20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

Uzupełniony porządek obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=iVyjkTDXtQU&feature=youtu.be
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1. Ślubowanie nowych Radnych Rady Miasta Rzeszowa.  

 

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia 

maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

  5a. Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Śródmieście. 

 

6. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

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

protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad 1. 

Czas rozpoczęcia punktu: 36:14 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „Mamy dzisiaj 

sytuację wyjątkową. Rada Miasta Rzeszowa powiększyła się o dwie nowe Radne, które są 

mieszkankami Matysówki. Ten fakt został potwierdzony Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego  

z dnia 2 stycznia 2019 r. o zmianach w składzie Rady Miasta Rzeszowa i Rady Miejskiej  

w Tyczynie”.  

 

 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 2 stycznia 2019 r. o zmianach  

w składzie Rady Miasta Rzeszowa i Rady Miejskiej w Tyczynie stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Poprosił Panią Krystynę Stachowską i Panią Danutę Szyszkę o złożenie ślubowania,  

a wszystkich obecnych na sali obrad o powstanie.  
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Następnie odczytał rotę ślubowania:  

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 

 

Radna Pani Krystyna Stachowska - złożyła ślubowanie: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Radna Pani Danuta Szyszka  - złożyła ślubowanie: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „ Dziękujemy  

i witamy Panie Radne w naszym gronie”. Zwrócił uwagę na fakt, że bezwzględna większość 

ustawowego składu Rady Miasta Rzeszowa wynosi teraz 14 osób. 

 

Ad. 2 

Czas rozpoczęcia punktu: 37:58 

 

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

zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie. Projekt 

ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrał  Radny Pan Witold Walawender - Przewodniczący Komisji Kultury  

i Promocji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. została przyjęta 

jednogłośnie ( 25 głosami „za”). 

 

Ad 3. 

Czas rozpoczęcia punktu: 42:08 

 

Pani Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie - 

przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie 

ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

Następnie przedstawiła uzasadnienie. Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli kolejno następujący Radni: Pan Mirosław Kwaśniak, Pan Marcin 

Fijołek i Pani Grażyna Szarama. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
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Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia 

maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów została 

przyjęta jednogłośnie ( 26 głosami „za”). 

 

Ad 4. 

Czas rozpoczęcia punktu: 49:37 

 

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. Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

W dyskusji zabrał głos Radny Pan Grzegorz Koryl.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

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 24 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 5. 

Czas rozpoczęcia punktu: 58:04 

 

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. Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 

stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli: Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa oraz 

następujący Radni: Pan Marcin Fijołek, Pan Bogusław Sak, Pan Grzegorz Koryl, Pan Witold 

Walawender, Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Wiesław Buż, Pan Andrzej Dec. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

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  
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i zasad korzystania z tych obiektów została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 5a. 

Czas rozpoczęcia punktu: 1:18:58 

 

Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

utworzenia osiedla Śródmieście. Następnie przedstawił uzasadnienie. Projekt ww. uchwały 

wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

W dyskusji zabrał głos Radny Pan Grzegorz Koryl. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Śródmieście została przyjęta jednogłośnie   

(25 głosami  „za”). 

 

Ad.6 

Czas rozpoczęcia punktu: 1:21:17 

 

Głos zabrali kolejno następujący Radni: Pan Grzegorz Koryl, Pani Danuta Solarz, Pan 

Konrad Fijołek, Pan Mateusz Szpyrka oraz Pan Stanisław Sieńko - Zastępca Prezydenta 

Miasta Rzeszowa.  

 

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

porządku obrad dokonał zamknięcia V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Na V nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 14 stycznia 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa 

podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr V/78/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

2. Uchwała Nr V/79/2019 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie 

ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów. 

 

3. Uchwała Nr V/80/2019 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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4. Uchwała Nr V/81/2019 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. 

 

5. Uchwała Nr V/82/2019 w sprawie utworzenia osiedla Śródmieście. 

 

Wyżej wymienione uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 13 do nr 17, do 

protokołu. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1600. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Cecylia Lasota 

 

Sprawdził: 

 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

     Przewodniczący 

     Rady Miasta Rzeszowa 

 

     Andrzej Dec 

 

  


