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Link do nagrania z II części IX sesji Rady Miasta Rzeszowa:  

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/rada-miasta-rzeszowa/vii-kadencja-rady-miasta-2018-

2023/archiwum-sesji-rady-miasta-rzeszowa-viii-kadencji 

 

Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania. 

 

BRM.0002.2.5.2019   

 

Protokół Nr IX/2/2019 

z II części IX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 27 radnych w II części IX sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  

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

załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - poinformował, że wpłynęły 

wnioski dotyczące zmiany porządku obrad IX sesji Rady Miasta.  

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad - w punkcie 39b - 

projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o wprowadzenie do porządku obrad  

- w punkcie 39c - projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym 
 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o wprowadzenie - w punkcie 39d - projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących. 
 

Uzupełniony porządek obrad II części IX sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

39b - uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

39c - uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
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39d - uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

40. Oświadczenia i informacje.   

41. Interpelacje i zapytania. 

42. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 39 b 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:09 

 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty  

za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Gutkowski - 

Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny 

Pan Marcin Fijołek, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta, Pan Andrzej Gutkowski - 

Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny Pan 

Mirosław Kwaśniak, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Tomasz 

Kamiński, Radny Pan Marcin Fijołek, Radny Pan Bogusław Sak, Radny Pan Robert Kultys, 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta, Radny Pan Mirosław Kwaśniak - zgłosił wniosek  

o zamknięcie listy mówców. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb - zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Dec - 

Przewodniczący Rady Miasta. 

 

 Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 15 głosami „za”, przy 6 głosach 

przeciwnych. 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Dec - 

Przewodniczący Rady Miasta. 

 

 Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności została 

przyjęta 16 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych. 

 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poprosił o sporządzenie zestawienia 

stawek opłat za odpady komunalne w innych miastach w Polsce, ze wskazaniem częstotliwości 

odbioru odpadów. 

 

Ad. 39c 

Czas rozpoczęcia punktu: 17:17 
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Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i wzorami 

deklaracji, stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została przyjęta  

15 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 39d 

Czas rozpoczęcia punktu: 17:19 

 

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

budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Tomasz Kamiński, Pan Konrad Fijołek – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Robert Kultys, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent 

Miasta, Radny Pan Tomasz Kamiński, Radny Pan Jerzy Jęczmienionka, Pan Konrad Fijołek – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta.  

 

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

17 głosami „za”, przy 6 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 40 

Czas rozpoczęcia punktu: 17:26 

 

Brak zgłoszeń. 

 

Ad. 41 

Czas rozpoczęcia punktu: 17:27 

 

Brak zgłoszeń. 

 

Radny Pan Witold Walawender złożył na piśmie interpelację w sprawie utrzymania czystości  

i porządku w gminie (kopia interpelacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Ad. 42 

Czas rozpoczęcia punktu: 17:27 

 

Radny Pan Witold Walawender - poprosił, aby na kolejną sesję Rady Miasta, w ramach 

zmian budżetu Miasta na 2019 r., wprowadzić dodatkowe środki z przeznaczeniem na 

dofinansowanie inicjatyw w zakresie kultury. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - poinformował, że do Miasta wpłynęła propozycja 

realizacji filmu w Rzeszowie. Poinformował również, że obecnie trwają rozmowy z Polskimi 

Liniami Lotniczymi LOT z uwagi na możliwość zawieszenia połączeń z Rzeszowa do Stanów 
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Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rozważana jest możliwość dofinansowania Spółki,  

np. w ramach promocji Miasta. 

 

 

Na II części IX sesji odbytej w dniu 28 marca 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr IX/199/2019 w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

2. Uchwała Nr IX/200/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.. 

 

3. Uchwała Nr IX/201/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

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

obrad dokonał zamknięcia IX sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

nr 6 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 16:00
 
do godz. 17:30. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

                   
                                           Przewodniczący 

                                          Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                                                                           Andrzej Dec 

 

Protokołowała: 

 

Anna Blicharska 

 

Sprawdził: 

           Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

      Mirosław Kubiak 


