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Link do nagrania z X 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.0002.2.6.2019   

 

Protokół Nr X/1/2019 

z X sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  23 kwietnia 2019 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 27 radnych w X sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 27 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 X 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), a także przedstawicieli radia, prasy 

i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek obrad  

X sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, 

że wpłynęły wnioski dotyczące 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 w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

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

w punkcie 6a – Raportu w wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, w części dotyczącej 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (25 głosami „za”). 

 

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

w punkcie 8a – projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (25 głosami „za”). 
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4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 8b – projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 28 marca 2019 r. 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 (24 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym). 

 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 8c – projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

6) Wniosek Klubu Radnych „Platforma Obywatelska” o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 12a – projektu uchwały w sprawie stanowiska dot. wyznaczenia 

miejsca magazynowania odpadów. 

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Marcin Fijołek, Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Radny Pan Bogusław 

Sak. 

 

Wniosek został przyjęty (17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących). 

 

7) Wniosek Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” o rozszerzenie porządku obrad i 

wprowadzenie – w punkcie 12b – projektu uchwały w sprawie apelu do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa  

w sprawie sytuacji strajkowej w oświacie. 

 

Wniosek został przyjęty (18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 8 głosach 

wstrzymujących). 

 

8) Wniosek Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 12c – projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosku  

o ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie podjęcia 

czynności zmierzających do powstania w Rzeszowie aquaparku. 

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady 

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

Rzeszowa, Radny Pan Witold Walawender, Radny Pan Jerzy Jęczmienionka. 

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosku  

o ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie podjęcia czynności 

zmierzających do powstania w Rzeszowie aquaparku nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 11 radnych, 9 radnych było przeciwnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

(Projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 
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9) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 20a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Tyczyn przez Gminę Miasto Rzeszów zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (25 głosami „za”). 

 

10) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 20b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania z zakresu 

pomocy społecznej. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

11) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 21a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania  

i realizacji projektu pn. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Rzeszowie” w latach 2019 – 2021, 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

12) Wniosek Prezydium Rady Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad - punktu 23 - projektu 

uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia, tworzenia komitetów oraz 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, a także wymogów formalnych, jakimi 

muszą odpowiadać projekty uchwał składane w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej (kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

13) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 23a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji 

kolejowej na terenie miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (25 głosami „za”). 

 

14) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 23b – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

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

 

15) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 23c – projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Agatowej do kategorii dróg 

gminnych. 

 

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

 



4 

 

16) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie –  

w punkcie 23d – projektu uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych. 

 

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

 

17) Wnioski Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady 

Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie:  

 

 w punkcie 23e – projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Miłocin –  

św. Huberta. 

 

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

 

 w punkcie 23f – projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. 

 

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

 

 w punkcie 23g – projektu uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad 

osiedli. 

 

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

 

18) Radny Pan Jerzy Jęczmienionka - w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” - 

zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad - punktu 13 - projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulic Żywicznej 

i Borowej (druk: X/9/2019). 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek przeciwny. 

 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 13 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulic Żywicznej i Borowej nie 

został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 15 radnych było przeciwnych, 1 radny 

wstrzymał się od głosu. 

 

Uzupełniony porządek obrad X sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa. 

 

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

 

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

 

3. Uchwała w sprawie emisji obligacji. 

 

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza w 2019 roku. 
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5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2018 roku. 

 

6a. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii. 

 

7. Prezentacja Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego „Ulica Kościuszki w świetle 

badań archeologicznych z 2018 r.” 

 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Łańcut w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

8a. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie. 

 

8b. Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r.  

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. 

 

8c. Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

 

9. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m3  

odprowadzanych ścieków, dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 

korzystających  

z usług dostawy wody i dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 

korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie ul. Kościuszki 6. 

 

10. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat 

abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania 

ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale ul. 

Suszyckich 9. 

 

11. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat 

abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania 

ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A. 

 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku o ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa w zakresie utworzenia całorocznego, nowoczesnego, miejskiego systemu 

wypożyczania rowerów. 

 

12a. Uchwała w sprawie stanowiska dot. wyznaczenia miejsca magazynowania odpadów. 

 



6 

 

12b. Uchwała w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie sytuacji strajkowej w oświacie. 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie  

w rejonie ulic Żywicznej i Borowej (druk: X/9/2019). 

 

14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy 

Wywrockiego (druk: X/3/2019). 

 

15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Zimowit, Zelwerowicza, Bełzy, Św. Faustyny, Sosnowej (druk: X/4/2019). 

 

16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Podwisłocze, Zenitowej (druk: X/5/2019). 

 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 

ul. Karkonoskiej (druk: X/7/2019). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (druk: X/1/2019). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (druk: X/2/2019). 

 

20. Uchwała w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023” (druk: X/6/2019). 

 

20a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Tyczyn przez 

Gminę Miasto Rzeszów zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

20b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów 

przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

21. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów  

w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości. 

 

21a. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu pn. „Adaptacja 

koncepcji UrbanLab w Rzeszowie” w latach 2019 – 2021, współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

22. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

dotyczących pomnika przyrody (druk: X/8/2019). 

 

23a. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

23b. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

23c. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Agatowej do kategorii dróg gminnych. 
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23d. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. 

 

23e. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Miłocin – św. Huberta. 

23f. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. 

 

23g. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli. 

 

24. Oświadczenia i informacje. 

 

25. Interpelacje i zapytania. 

 

26. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad. 1 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:33 

 

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 8 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Witold Walawender, Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta 

Rzeszowa, Radny Pan Jerzy Jęczmienionka, Radna Pani Danuta Solarz, Pan Marek Ustrobiński – 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 8 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 2 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:42 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Grzegorz Koryl, Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta 

Rzeszowa, Radny Pan Bogusław Sak, Radna Pani Danuta Solarz, Radny Pan Mirosław Kwaśniak, 

Radny Pan Witold Walawender. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 
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Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. została przyjęta 20 głosami 

„za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

Ad. 2a 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:49 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. została przyjęta 23 głosami 

„za”, bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 3 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:50 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji 

obligacji. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta 

Rzeszowa, Radny Pan Jerzy Jęczmienionka. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie emisji obligacji została przyjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie 

przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:56 

 

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

udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza w 2019 roku. Następnie przedstawiła uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza w 2019 roku została przyjęta 

jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

Ad. 5 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:56 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa –  poinformował, że: 

1. zatwierdza się bez uwag:  
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 Protokół Nr VII/1/2019 z VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  

14 lutego 2019 r., 

 Protokół Nr IX/1/2019 z IX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 26 marca 2019 r., 

 Protokół Nr IX/2/2019 z IX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r. 

2. 30 kwietnia 2019 r. upływa termin składania oświadczeń majątkowych Radnych za 2018 r. 

Głos zabrał Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 6 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:58 

 

Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie – przedstawił Sprawozdanie  

z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2018 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik  

nr 13 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Mirosław Kwaśniak, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent 

Miasta Rzeszowa, Radna Pani Maria Warchoł, Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej, Pan 

Tadeusz Ferenc  - Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Wiesław Ziemiński, Radny Pan Mateusz 

Szpyrka, Radna Pani Danuta Solarz, Pan Tadeusz Ferenc  - Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan 

Grzegorz Koryl, Radna Pani Grażyna Szarama, Radny Pan Marcin Deręgowski. 

 

Ad. 6a 

Czas rozpoczęcia punktu: 11:18 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił Raport z wykonania 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii (ww. 

raport stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

 

Ad. 7 

Czas rozpoczęcia punktu: 11:19 

 

Pan Dariusz Bobak z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – przedstawił 

prezentację nt. „Ulica Kościuszki w świetle badań archeologicznych z 2018 r.” (ww. prezentacja stanowi 

załącznik  

nr 15 do protokołu). 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zaproponował, aby punkt 12b porządku obrad został omówiony po 

punkcie 7. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Ad. 8 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:03 

 

Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie - przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
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Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Łańcut w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Grzegorz Koryl, Radny Pan Marcin Deręgowski, Radna 

Pani Solarz, Radny Pan Wiesław Buż, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan 

Witold Walawender. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Łańcut w zakresie publicznego transportu zbiorowego została 

przyjęta 24 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Nastąpiła zmiana w porządku obrad sesji. 

 

Ad. 12b 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:12 

 

Pan Konrad Fijołek - w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie sytuacji strajkowej w oświacie. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Robert Kultys, Radny Pan Mirosław Kwaśniak. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie sytuacji strajkowej  

w oświacie została przyjęta jednomyślnie (26 głosami „za”). 

 

Głos zabrał Radny Pan Witold Walawender. 

 

Ad. 8a 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:24 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (25 głosami 

„za”). 
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Ad. 8b 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:25 

 

Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

28 marca 2019 r. 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. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca  

2019 r. 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 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  

7 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 8c 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:29 

 

Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Grzegorz Koryl, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca  

2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

Ad. 9 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:33 

 

Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m3  

odprowadzanych ścieków, dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 

korzystających z usług dostawy wody i dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla 

odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie ul. Kościuszki 6. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 



12 

 

załącznik  

nr 21 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m3  

odprowadzanych ścieków, dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 

korzystających z usług dostawy wody i dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla 

odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie ul. Kościuszki 6 została przyjęta 

jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

Ad. 10 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:36 

 

Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody  

i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale 

ul. Suszyckich 9. 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 dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych 

opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania 

ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale ul. Suszyckich 

9 została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

Ad. 11 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:37 

 

Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa - 

przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody  

i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim  

ul. Towarowa 4A. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych 

opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania 

ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A 

została przyjęta jednomyślnie (25 głosami „za”). 

 

Ad. 12 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:37 
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Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa w zakresie utworzenia całorocznego, nowoczesnego, miejskiego systemu wypożyczania 

rowerów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Daniel Kunysz, Radny Pan Mirosław Kwaśniak, Pan 

Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Marek Ustrobiński – Zastępca 

Prezydenta Miasta Rzeszowa, Radny Pan Bogusław Sak, Radny Pan Robert Kultys, Radny Pan 

Marcin Fijołek, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Tadeusz Ferenc – 

Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Marcin Deręgowski, Radny Pan Grzegorz Koryl. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji: 

 

Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 9 radnych było 

przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku o ustalenie kierunków działania dla Prezydenta 

Miasta Rzeszowa w zakresie utworzenia całorocznego, nowoczesnego, miejskiego systemu 

wypożyczania rowerów nie została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 15 było 

przeciwnych,  

2 wstrzymało się od głosu. 

 

Ad. 12a 

Czas rozpoczęcia punktu: 13:09 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

stanowiska dot. wyznaczenia miejsca magazynowania odpadów. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu). Kolejno zgłosił autopoprawkę w §1 ust. 1 polegającą na zmianie adresu miejsca 

składowania odpadów w Rzeszowie na terenie bazy PKS (z ul. Towarowej 4 na 12). 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zaproponował, aby wykreślić z projektu 

uchwały §1 ust. 3. 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Bogusław Sak, 

Radny Pan Tomasz Kamiński, Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Radny Pan Robert Kultys, Pan 

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

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa, Radny Pan Bogusław Sak, Radny Pan Tomasz Kamiński, Pan Konrad Fijołek – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji: 

 

Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 18 radnych, 7 radnych było 

przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały §1 ust. 1. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek przeciwny. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały §1 ust. 3. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami: 

 

 Wniosek Radnego Pana Roberta Kultysa o wykreślenie z projektu uchwały §1 ust. 1 nie 

uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, 17 radnych było przeciwnych, nikt 

nie wstrzymał się od głosu. 

 

 Wniosek Radnego Pana Marcina Fijołka o wykreślenie z projektu uchwały §1 ust. 3 nie 

uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, 16 radnych było przeciwnych, nikt 

nie wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie stanowiska dot. wyznaczenia miejsca magazynowania odpadów (wraz  

z autopoprawką) została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 9 głosach 

wstrzymujących. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Ad. 13 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:14 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie  

w rejonie ulic Żywicznej i Borowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku X/9/2019, 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa, Pan Wiesław Buż – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan 

Tomasz Kamiński, Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta 

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

Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura 
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Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Radny Pan Mirosław Kwaśniak, Radny Pan Marcin Fijołek, 

Radny Pan Grzegorz Koryl, Radny Pan Witold Walawender, Radny Pan Marcin Deręgowski.   

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji: 

Powyższy wniosek uzyskał akceptację. Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 4 radnych było 

przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie  

w rejonie ulic Żywicznej i Borowej została przyjęta 16 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych  

i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 14 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:51 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy 

Wywrockiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku X/3/2019, stanowi załącznik  

nr 27 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy 

Wywrockiego została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 15 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:53 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Zimowit, Zelwerowicza, Bełzy, Św. Faustyny, Sosnowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, przedstawiony 

na druku X/4/2019, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Zimowit, Zelwerowicza, Bełzy, Św. Faustyny, Sosnowej została przyjęta 22 głosami „za”, bez 

głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Głos kolejno zabrali: Radny Pan Witold Walawender, Rady Pan Grzegorz Koryl. 
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Ad. 16 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:58 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Podwisłocze, Zenitowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, przedstawiony na druku X/5/2019, 

stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Podwisłocze, Zenitowej została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 17 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:59 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Karkonoskiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku X/7/2019, stanowi 

załącznik  

nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Karkonoskiej została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 18 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:00 

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku X/1/2019, stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu została przyjęta 

jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 19 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:01 
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem  

i załącznikiem graficznym, przedstawiony na druku X/2/2019, stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu została przyjęta 

jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Głos zabrał Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 20 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:02 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2019 – 2023”. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku X/6/2019, stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radna Pani Danuta Solarz, Pan Stanisław Sienko – Zastępca 

Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023” została przyjęta jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

Ad. 20a 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:09 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Tyczyn przez Gminę 

Miasto Rzeszów zadania z zakresu pomocy społecznej. Następnie przedstawił uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 34 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Tyczyn przez Gminę Miasto Rzeszów zadania z zakresu pomocy społecznej została przyjęta 

jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad.20b 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:10 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez 
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Gminę Miasto Nowy Targ zadania z zakresu pomocy społecznej. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie 

Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania z zakresu pomocy społecznej została 

przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 21 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:11 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydent Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie 

twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości. Następnie przedstawił uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do 

protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radna Pani Maria Warchoł, Radna Pani Grażyna Szarama. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 

w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości została przyjęta jednomyślnie  

(22 głosami „za”). 

 

Ad. 21a 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:16 

 

Pan Lesław Bańdur – Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta 

Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania  

i realizacji projektu pn. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Rzeszowie” w latach 2019 – 2021, 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 37 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu  

pn. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Rzeszowie” w latach 2019 – 2021, współfinansowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 została przyjęta jednomyślnie  

(20 głosami „za”). 

 

Ad. 22 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:20 
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Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Rzeszowa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody. Następnie przedstawiła uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku X/8/2019, 

stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

dotyczących pomnika przyrody została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

Ad. 23a 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:22 

 

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

opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  

nr 39 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie 

miasta Rzeszowa została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 23b 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:23 

 

Pan Tadeusz Ożyło – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 40 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 23c 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:25 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zaliczenia ulicy Agatowej do kategorii dróg gminnych. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 41 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Agatowej do kategorii dróg gminnych została przyjęta 

jednomyślnie (21 głosami „za”). 
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Ad. 23d 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:26 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik  

nr 42 do protokołu). 

 

W dyskusji kolejno zabrali głos: Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych 

została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 23e 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:29 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Osiedla Miłocin – św. Huberta. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 43 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Miłocin – św. Huberta została przyjęta 

jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 23f 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:30 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 44 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli została przyjęta jednomyślnie  

(18 głosami „za”). 

 

Ad. 23g 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:31 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
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ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 45 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli została przyjęta 

jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 24 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:34 

 

Głos kolejno zabrali: Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Wiesław Buż – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 25 

Podczas X sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Grzegorz Koryl, Pani Danuta Solarz, Pan 

Mateusz Szpyrka, Pan Jerzy Jęczmienionka, Pani Grażyna Szarama (4), Pan Witold Walawender, Pan 

Daniel Kunysz (2)) zgłosili pisemne interpelacje, które stanowią kolejno załączniki nr od 46 do 55 do 

protokołu. 

 

Ad. 26 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:39 

 

Głos kolejno zabrali: Radny Pan Grzegorz Koryl, Radny Pan Mirosław Kwaśniak, Pan Andrzej Dec – 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

Na X sesji odbytej w dniu 23 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr X/202/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr X/203/2019 – w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

3. Uchwała Nr X/204/2019 – w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

4. Uchwała Nr X/205/2019 – w sprawie emisji obligacji. 

 

5. Uchwała Nr X/206/2019 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza  

w 2019 roku. 

 

6. Uchwała Nr X/207/2019  – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Łańcut w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

7. Uchwała Nr X/208/2019  – w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie sytuacji 

strajkowej w oświacie. 
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8. Uchwała Nr X/209/2019  – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr X/210/2019  – zmieniająca uchwałę Nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 

marca 2019 r. 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. 

 

10. Uchwała Nr X/211/2019  – zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

 

11. Uchwała Nr X/212/2019  – w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, dopłat do ceny  

1 m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla 

odbiorców korzystających z usług dostawy wody  i dopłat do ceny miesięcznych opłat 

abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, 

obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o.   

w Tyczynie ul. Kościuszki 6. 

 

12. Uchwała Nr X/213/2019  – w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody  

i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFASTRUKTURA Sp. z o.o.    

w Boguchwale ul. Suszyckich 9. 

 

13. Uchwała Nr X/214/2019  – w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody  

i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim  

ul. Towarowa 4A. 

 

14. Uchwała Nr X/215/2019  – w sprawie stanowiska dot. wyznaczenia miejsca magazynowania 

odpadów. 

 

15. Uchwała Nr X/216/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej   

w Rzeszowie w rejonie ulic Żywicznej i Borowej. 

 

16. Uchwała Nr X/217/2019 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie  

w rejonie ulicy Wywrockiego. 

 

17. Uchwała Nr X/218/2019 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

w rejonie ulic: Zimowit, Zelwerowicza, Bełzy, Św. Faustyny, Sosnowej. 

 

18. Uchwała Nr X/219/2019 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie 

w rejonie ulic: Podwisłocze, Zenitowej. 
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19. Uchwała Nr X/220/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej. 

 

20. Uchwała Nr X/221/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 

 

21. Uchwała Nr X/222/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

 

22. Uchwała Nr X/223/2019 – w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023”. 

 

23. Uchwała Nr X/224/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Tyczyn przez Gminę Miasto Rzeszów zadania z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

24. Uchwała Nr X/225/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania  z zakresu 

pomocy społecznej. 

25. Uchwała Nr X/226/2019 – w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości. 

 

26. Uchwała Nr X/227/2019 – w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania  

i realizacji projektu pn. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Rzeszowie” w latach 2019 – 2021, 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

27. Uchwała Nr X/228/2019 – w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby 

ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody. 

 

28. Uchwała Nr X/229/2019 – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej 

na terenie miasta Rzeszowa. 

 

29. Uchwała Nr X/230/2019 – w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

30. Uchwała Nr X/231/2019 – w sprawie zaliczenia ulicy Agatowej do kategorii dróg gminnych. 

 

31. Uchwała Nr X/232/2019 – w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych. 

 

32. Uchwała Nr X/233/2019 – w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Miłocin – św. Huberta. 

 

33. Uchwała Nr X/234/2019 – w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. 

 

34. Uchwała Nr X/235/2019 – w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli. 

 

Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 56 do nr 89 do protokołu. 

 

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

obrad dokonał zamknięcia X sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
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Płyta CD, zawierająca nagranie audio z X sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik nr 90 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 1010 do godz. 1545. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Anita Topolska – Kopala 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

     Przewodniczący 

     Rady Miasta Rzeszowa 

 

     Andrzej Dec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


