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Link do nagrania z III sesji Rady Miasta Rzeszowa:  

https://www.youtube.com/watch?v=tmHGwTiU7RI 

 

Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania. 

 

BRM.0002.2.16.2018   

 

Protokół Nr III/1/2018 

z III sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  18 grudnia 2018 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 25 radnych w III 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  

III 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), zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu), a także 

przedstawicieli radia, prasy,  telewizji i mieszkańców miasta.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek obrad 

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

Poinformował, że wpłynęły wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad. 

Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad – w punkcie 4a – 

projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

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

w punkcie 10a – projektu uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa. 

Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych. 
 

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

w punkcie 14a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym  

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania. 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 17a – projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa. 
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Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych. 
 

5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 18a – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy na 

terenie miasta Rzeszowa (ul. Dynowska). 

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

 

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

w punkcie 18b – projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel 

Miasta Rzeszowa (prof. dr hab. Sylwester Czopek). 

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

 

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

w punkcie 18c – projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel 

Miasta Rzeszowa (dr hab. n. med. prof. URz Kazimierz Widenka). 

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

 

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

w punkcie 18d – projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla 

Miasta Rzeszowa (Pan Mateusz Tułecki). 

Wniosek został przyjęty 21 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 

9. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 21a – projektu 

uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa (rezygnacja Pana Andrzeja Deca). 

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

 

10. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 21b – projektu 

uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa (o Pana Andrzeja 

Deca). 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

11. Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zgłosił wniosek  

o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – w punkcie 6a – projektu uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

       Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 7 głosach wstrzymujących. 

 

12. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 – uchwała 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /dot. MPZP  

Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacyjnej w rejonie al. Sikorskiego/ (wniosek 

Prezydenta Miasta o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad z dnia 17 grudnia 

2018 r. stanowi załącznik nr 5a do protokołu). 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Przerwa od 8:50 do 9:26 

 

W przerwie obrad sesji, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, odbyło się spotkanie opłatkowe  

z udziałem JE. Ks. Biskupa Jana Wątroby oraz Ks. Prałata Jana Szczupaka. 
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Radny Pan Sławomir Gołąb - zgłosił wniosek o rozpatrzenie pkt 15 – projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz rozpatrzenie pkt 17a - projekt uchwały 

w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa, przed proponowanym pkt 10a,  

tj. projektem uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa. 

 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do ww. propozycji. 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o zdjęcie  

z porządku obrad pkt 19 - projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowo – 

Statutowej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o zdjęcie  

z porządku obrad pkt 20 - projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

 

Uzupełniony porządek obrad III sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 rok. 

 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

 

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

 

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

 

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2019 r.  

 

6. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (druk: III/4/2018). 

 

6a. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

8. Informacja o zmianach w ustawie o samorządzie gminnym. 

 

9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. MPZP  
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Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacyjnej w rejonie al. Sikorskiego) – zdjęta z porządku 

obrad. 
  

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz. 1. 

 

15.     Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (druk:    

    III/2/2018). 

 

17a. Uchwała w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych    

           przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa. 

 

     10a.    Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa.  

 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Stadionowej (druk: III/1/2018). 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania (druk: III/7/2018). 

 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na 

okres 3 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy (druk: 

III/3/2018). 

 

14a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

 

16. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Miasta Rzeszowa na 2019 rok (druk: III/6/2018). 

 

17. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk: 

III/5/2018). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

 

18a. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Dynowska). 

 

18b. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa  

(prof. dr hab. Sylwester Czopek). 
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18c. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa  

(dr hab. n. med. prof. URz Kazimierz Widenka). 

 

18d. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa 

(Mateusz Tułecki). 

 

19. Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta Rzeszowa 

(druk: II/4/2018) – zdjęta z porządku obrad. 

 

20. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rzeszowa 

(druk: II/5/2018) – zdjęta z porządku obrad. 

 

21. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady 

Miasta (druk: III/8/2018). 

 

21a. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa (rezygnacja Pana Andrzeja Deca). 

 

21b. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa (o Pana Andrzeja Deca) 

 

22. Oświadczenia i informacje.   

 

23. Interpelacje i zapytania. 

 

24. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Opinie i wnioski Komisji do porządku obrad sesji stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad. 1 i 2 

Czas rozpoczęcia punktu: 9:30. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały 

budżetowej na 2019 r. (prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu, I autopoprawka  

do uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 rok, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu, II autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu).  

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (prezentacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu, autopoprawka 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa, warz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 11 do protokołu, II autopoprawka  

do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu). Następnie przedstawiła: Uchwałę Nr 4/12/2018 z dnia  

4 grudnia 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2019-2047 (uchwała stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu), Uchwałę Nr 4/7/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 rok (uchwała stanowi 
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załącznik nr 14 do protokołu), Uchwałę Nr 4/10/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  

w projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 rok (uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu). 

 

Radna Pani Maria Warchoł - Przewodnicząca Komisji Ekonomiczno - Budżetowej - 

przedstawiła opinię Komisji w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 rok oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej (opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

 

Kolejno zabrali głos Radni: Pan Marcin Fijołek, Pan Konrad Fijołek, Pani Jolanta 

Kaźmierczak. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb - zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Radny Pan Robert Kultys - zgłosił wniosek przeciwny. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek - zawnioskował o kontynuowanie dyskusji nad projektem budżetu 

Miasta Rzeszowa na 2019 rok, oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa. 

 

Radny Pan Tomasz Kamiński - poparł wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji. 

 

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

8 radnych było przeciwnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki - zawnioskował o reasumpcję głosowania z uwagi na 

problemy techniczne związane z urządzeniem do głosowania. 

 

Ponownie przystąpiono do  głosowania wniosku o zamknięcie dyskusji. 

 

 Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 10 głosami „za”, przy 8 głosach 

przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.  

 

Ponownie przystąpiono do  głosowania wniosku o zamknięcie dyskusji. 

 

 Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 11 głosami „za”, przy 9 głosach 

przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa została przyjęta 16 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych. 

  

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 rok została 

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

Przerwa: od 10:58 do 11:22. 
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Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował zmianę porządku obrad 

sesji i rozpatrzenie pkt 17a - uchwała w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta 

Rzeszowa. 

 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

 

Ad. 17a 

Czas rozpoczęcia punktu: 11:23. 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

 

Radny Pan Witold Walawender - zgłosił wniosek o zdjęcie ww. projektu uchwały z porządku 

obrad sesji i skierowanie do merytorycznej Komisji Rady Miasta. 

 

Kolejno zabrali głos: Radny Pan Wiesław Buż, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, 

Radny Pan Marcin Deręgowski, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Pan Andrzej 

Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radna Pani Danuta Solarz, Radny Pan Mirosław 

Kwaśniak, Radny Pan Grzegorz Koryl, Radny Pan Waldemar Szumny, Radny Pan Marcin 

Fijołek, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Mateusz Szpyrka, Radna 

Pani Jolanta Kaźmierczak, Radna Pani Grażyna Szarama, Radny Pan Waldemar Wywrocki, 

Radny Pan Marcin Deręgowski. 

 

Radny Pan Witold Walawender – ponowił wniosek o skierowanie projektu uchwały  

do Komisji. Zaproponował, aby w pracach Komisji uczestniczyli przedstawiciele policji, Straży 

Miejskiej, Garnizonu Rzeszów, Rad Osiedli, oraz prowadzących działalność gospodarczą  

na terenie Rzeszowa. 

 

Kolejno zabrali głos: Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, Radny Pan Robert Kultys, Pan 

Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił poprawkę do omawianego 

projektu uchwały - „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.” 

 

Rada Miasta przyjęła zgłoszona poprawkę bez sprzeciwu. 

 

Wniosek Radnego Pana Witolda Walawendra o skierowanie projektu uchwały do Komisji nie 

został przyjęty. Za przyjęciem wnioski głosowało 7 radnych, 13 radnych było przeciw. 

 

 Uchwała w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa została 

przyjęta 17 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 

11:57 – 12:00. 

Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali radnym Miasta Rzeszowa, oraz władzom 

Miasta, Betlejemskie Światło Pokoju. 



8 

 

Ad. 3 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:01 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). Następnie przedstawiła 

autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (autopoprawka stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Radna Pani Danuta Solarz - poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia. 

 

Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - udzieliła wyjaśnień.  

 

       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

Ad. 4 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:06 

 

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

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.  

 

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

przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 4a 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:08 

 

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

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

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

przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 5 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:10 

 

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

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 r. (projekt uchwały, 

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

 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - przedstawił swoją opinię do 

przedłożonych propozycji.  
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       Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2019 r. została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 6 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:12 

 

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

z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku:   

III/4/2018 stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Marcin Fijołek, Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta, Radny 

Pan Marcin Fijołek, Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta, Radny Pan Marcin Fijołek, Pani 

Janina Filipek - Skarbnik Miasta, Radny Pan Grzegorz Koryl. 

 

       Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną została przyjęta 

jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 6a 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:16 

 

Radny Pan Konrad Fijołek - w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Marcin Fijołek, Pani Janina Załuska - dyrektor Biura Obsługi 

Prawnej UM, Radny Pan Tomasz Kamiński, Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Marcin Stopa  

- Sekretarz Miasta, Radny Pan Konrad Fijołek, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak, Pan Wiesław Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny 

Pan Waldemar Szumny.  

 

       Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa została 

przyjęta 16 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 7 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:30 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przypomniał o konieczności złożenia przez  

radnych oświadczeń majątkowych, w związku z rozpoczęciem VIII kadencji Rady Miasta, do 

dnia 20 grudnia 2018 r.  

Poprosił o zgłaszanie się radnych do prac w komisjach stypendialnych powołanych do realizacji 

zadań w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa, oraz Programu Stypendialnego 

„Młody Inżynier”. Poinformował, że na Przewodniczącą Rady Seniorów została wybrana Pani 

Barbara Stafiej, oraz że rozważana jest możliwość finansowania działalności Rzeszowskiej Rady 

Seniorów z budżetu Miasta.  

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że w konkursie 

Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach 

wschodniej granicy Unii Europejskiej, w kategorii „Obiekty Przestrzeni Publicznej”, I miejsce 
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zdobyła inwestycja – Dworzec Podmiejski w Rzeszowie. Dodał, że przez lata konkurs stał się 

największym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich i konserwatorskich  

w Europie Wschodniej, a statuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest w środowisku 

inwestycyjnym jako wyraz uznania i szczególnej formy rekomendacji. Poinformował również, 

że Rzeszowski Klaster Odnawialnych Źródeł Energii uzyskał certyfikat pilotażowego klastra 

energii za pionierskie rozwiązania w sektorze energii rozproszonej, w konkursie ogłoszonym 

przez Ministerstwo Energii. Stwierdził, że otrzymanie certyfikatu jest istotnym wydarzeniem dla 

miasta Rzeszowa. Dokument wskazuje na akceptację Ministerstwa Energii opracowanej strategii 

i rozwoju klastra, co w konsekwencji pozwoli ubiegać się o dofinansowanie zaplanowanych 

inwestycji. Zaplanowane inwestycje to projekty budowane odnawialnych źródeł energii  

i projekty energetyczne związane z optymalnym wykorzystaniem energii, efektywnością 

energetyczną budynków użyteczności publicznej.  

 

Ad. 8 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:36 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił informację o zmianach  

w ustawie o samorządzie gminnym, obowiązujących od VIII kadencji (informacja stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu). 

 
Ad. 10 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:47 

 

Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz. 1. (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i mapami, stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Mateusz Szpyrka, Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura 

Rozwoju Miasta Rzeszowa, Radny Pan Mateusz Szpyrka, Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura 

Rozwoju Miasta Rzeszowa, Radny Pan Mateusz Szpyrka, Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura 

Rozwoju Miasta Rzeszowa, Radny Pan Waldemar Szumny.  

 

       Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz. 1. została 

przyjęta 16 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 10a 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:55 

 

Pan Krzysztof Kadłuczko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Poszerzenia 

Granic – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, mapą i ankietą konsultacyjną, stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu). 

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, 

Radny Pan Tadeusz Ożyło, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, Radny Pan Tomasz 

Kamiński, Radny Pan Waldemar Szumny, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, Pan 

Wiesław Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Grzegorz Koryl, Radna Pani 

Danuta Solarz, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, Radna Pani Danuta Solarz, Pan 
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Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Tadeusz Ferenc - 

Prezydent Miasta, Radny Pan Mateusz Szpyrka, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, 

Radny Pan Bogusław Sak, Radny Pan Tomasz Kamiński, Radny Pan Grzegorz Koryl, Pan 

Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta. 

 

 Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa została przyjęta 13 głosami 

„za”, przy 8 głosach wstrzymujących.  

 

Ad. 11 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:05 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 

jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 12 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:08 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy  

ul. Stadionowej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: 

III/1/2018 stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

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

 

Ad. 13 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:09 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: III/7/2018 stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej  

w ramach odszkodowania została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”).  
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Ad. 14 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:11 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 

kolejnych 3 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: III/3/2018 stanowi załącznik  

nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

takiej umowy została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

Ad. 14a 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:12 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody  

na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu  

i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

         Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania została przyjęta jednomyślnie  

(18 głosami „za”).  

 

Ad. 15 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:13 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 33 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została przyjęta 

jednomyślnie (17 głosami „za”). 
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Ad. 16 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:14 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2019 

rok (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: III/6/2019 stanowi 

załącznik nr 34 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Miasta Rzeszowa na 2019 rok została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 17 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:15 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: III/5/2019 stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 

rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 18 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:16 

 

Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto 

Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów została przyjęta jednomyślnie 

(17 głosami „za”). 

 

Ad. 18a 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:17 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa - ul. Dynowska (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 



14 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta 

jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 18b 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:18 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Prof. dr hab. 

Sylwestrowi Czopkowi (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 38 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa została 

przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 18c 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:19 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa dr hab. n. med. prof. 

URz Kazimierzowi Widence (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 39 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa została 

przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 18d 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:20 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa Panu Mateuszowi 

Tułeckiemu (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa została 

przyjęta 14 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 21 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:21 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa  

- rezygnacja Radnego Pana Wiesława Buża (projekt uchwały, przedstawiony na druku: 

III/8/2018, stanowi załącznik nr 41 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej 

Rady Miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 21a 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:21 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa  

(projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 21b 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:22 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami 

Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa (projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu). 

 

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. 22 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:22 

 

Pan Wiesław Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poinformował, że pierwsze 

posiedzenie doraźnej Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się  

po 6 stycznia 2019 r. 

 

Ad. 23 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:24 

 

Podczas III sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni: Pan Daniel Kunysz, Pan Witold Walawender, 

Pan Robert Walawender, Pan Wiesław Buż, Pani Maria Warchoł, Pani Grażyna Szarama (3), 

Pani Danuta Solarz (2), Pan Grzegorz Koryl, Pan Waldemar Wywrocki, Pan Mateusz Szpyrka, 

Pan Marcin Deręgowski - zgłosili interpelacje, które stanowią kolejno załączniki nr od 44 do 

55 do protokołu. 

 

Na III sesji odbytej w dniu 18 grudnia 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące 

uchwały: 

 

1. Uchwała Nr III/46/2018 – w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 
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2. Uchwała Nr III/47/2018 – w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

3. Uchwała Nr III/48/2018 – w sprawie ograniczania godzin sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta 

Rzeszowa. 

 

4. Uchwała Nr III/49/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

5. Uchwała Nr III/50/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2018 r. 

 

6. Uchwała Nr III/51/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2018 r. 

 

7. Uchwała Nr III/52/2018 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego w 2019 roku. 

 

8. Uchwała Nr III/53/2018 – w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz 

podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 

 

9. Uchwała Nr III/54/2018 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa. 

 

10. Uchwała Nr III/55/2018 – w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej  

w Rzeszowie w cz. I. 

 

11. Uchwała Nr III/56/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany granic Miasta Rzeszowa 

 

12. Uchwała Nr III/57/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
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13. Uchwała Nr III/58/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Stadionowej. 

 

14. Uchwała Nr III/59/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości 

zamiennej w ramach odszkodowania. 

 

15. Uchwała Nr III/60/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia takiej umowy. 

 

16. Uchwała Nr III/61/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł 

tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym  

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania. 

 

17. Uchwała Nr III/62/2018 – w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

18. Uchwała Nr III/63/2018 – w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2019 rok. 

 

19. Uchwała Nr III/64/2018 – w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 

Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

20. Uchwała Nr III/65/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań  

z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 

 

21. Uchwała Nr III/66/2018 – w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa. 
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22. Uchwała Nr III/67/2018 – w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta 

Rzeszowa. 

 

23. Uchwała Nr III/68/2018 – w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta 

Rzeszowa. 

 

24. Uchwała Nr III/69/2018 – w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta 

Rzeszowa. 

 

25. Uchwała Nr III/70/2018 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

26. Uchwała Nr III/71/2018 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

27. Uchwała Nr III/72/2018 – w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

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

porządku obrad dokonał zamknięcia III sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

nr 56 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 8:30
 
do godz. 14:46. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Anna Blicharska 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

     Przewodniczący 

     Rady Miasta Rzeszowa 

 

     Andrzej Dec 

 


