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Link do nagrania z VII nadzwyczajnej 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.0002.2.3.2019   

 

Protokół Nr VII/1/2019 

z VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej  

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

 

 

Na ustawowy stan 27 radnych w VII 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 - dokonał otwarcia VII 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. Powitał również Panią Krystynę Skowrońską – Poseł na Sejm 

RP. 

 

Poinformował, że VII 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). 

 

Następnie przedstawił porządek obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu, a opinie Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa do porządku obrad stanowią załącznik nr 6 do 

protokołu).  

 

Ad 1 i Ad. 2 

Czas rozpoczęcia punktów: 14:05 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja  

2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu), oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/rada-miasta-rzeszowa/vii-kadencja-rady-miasta-2018-2023/archiwum-sesji-rady-miasta-rzeszowa-viii-kadencji
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/rada-miasta-rzeszowa/vii-kadencja-rady-miasta-2018-2023/archiwum-sesji-rady-miasta-rzeszowa-viii-kadencji
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usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały, wraz z 

uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Na wniosek Klubu Radnych PiS ogłoszono 15 – min. przerwę w obradach. 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS, 

Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

Radny Pan Bogusław Sak, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan 

Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Grzegorz Koryl, Pan Tadeusz 

Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa, Pan 

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

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan Tomasz Kamiński, Radny Pan Robert 

Kultys, Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent 

Miasta Rzeszowa, Radny Pan Witold Walawender, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta 

Rzeszowa, Radny Pan Grzegorz Koryl, Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta 

Miasta Rzeszowa, Radny Pan Bogusław Sak, Pani Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Radna Pani Danuta Solarz, Pan Tadeusz 

Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Radna Pani Grażyna Szarama, Radny Pan Jerzy 

Jęczmienionka, Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Radny Pan 

Mirosław Kwaśniak. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zgłosił następujące poprawki do projektów uchwał: 

 

1.  

a) W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów w § 1 ust. 2 pkt a) w cytowaniu  

ust. 1 „w zabudowie jednorodzinnej:” pkt d) „Bio” – zamiast „nie rzadziej niż jeden 

raz na dwa tygodnie”, zaproponował: „co 10 dni”, 

b) W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w § 1 ust. 1  
w cytowaniu ust. 1 „W zabudowie jednorodzinnej:” pkt d) „Bio” – zamiast „nie 

rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie”, zaproponował: „co 10 dni”. 

2.  

a) W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów w § 1 ust. 2 pkt a) w cytowaniu  

ust. 1 „w zabudowie jednorodzinnej:” pkt a) „Metale i tworzywa sztuczne” – zamiast 

„nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu”, zaproponował: „co 3 tygodnie”, 

b) W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
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w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w § 1 ust. 1  

w cytowaniu ust. 1 „W zabudowie jednorodzinnej:” pkt b) „Metale i tworzywa 

sztuczne” – zamiast „raz w miesiącu”, zaproponował: „co 3 tygodnie”. 

 

Radny Pan Tomasz Kamiński – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych PiS oraz Radny Pan Robert Kultys – 

zgłosili wniosek przeciwny. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poparł wniosek Radnego 

Pana Tomasza Kamińskiego. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji: 

 

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad poprawką nr 1 Radnego Pana Jerzego Jęczmienionki: 

 

 Poprawka nie została przyjęta. Za przyjęciem poprawki głosowało 9 radnych,  

12 było przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad poprawką nr 2 Radnego Pana Jerzego Jęczmienionki: 

 

 Poprawka nie została przyjęta. Za przyjęciem poprawki głosowało 9 radnych,  

13 było przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę  

Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta 13 głosami „za”, przy 9 głosach 

wstrzymujących. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę  

Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta 13 głosami „za”, przy 9 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad 3. 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:55 

 

Radny Pan Witold Walawender – zgłosił interpelację Nr 22/2019 (interpelacja stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu). 

 

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

porządku obrad dokonał zamknięcia VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Na VII nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 14 lutego 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa 

podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr VII/126/2019 zmieniająca uchwałę Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

2. Uchwała Nr VII/127/2019 zmieniająca uchwałę Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Wyżej wymienione uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu. 

 

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

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1600. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Agnieszka Kołodziejczyk 

 

Sprawdził: 

 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

     Przewodniczący 

     Rady Miasta Rzeszowa 

 

     Andrzej Dec 

 


