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1. Miasto Rzeszów i jego mieszkańcy. 

 

1.1. Położenie 

Rzeszów - stolica województwa podkarpackiego oraz największe miasto 

południowo-wschodniej Polski. Miasto położone nad rzeką Wisłok.  Tutaj krzyżują się 

autostrada A-4 zapewniająca dogodne połączenie sieci drogowej z Ukrainą, w ramach III 

Korytarza Panamerykańskiego i międzynarodowa trasa E-40 Drezno - Kijów. Drogi krajowe 

nr 9 i 19, umożliwiają najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich                         

z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Przez Rzeszów prowadzi również magistrala 

kolejowa E-30 z Zachodu na Wschód. 

Rzeszów stanowi centrum Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na terenie 

miasta swoje siedziby ulokowały władze samorządowe i wojewódzkie, instytucje rządowe 

oraz sądownicze.  Miasto zajmuje powierzchnię 126,6 km kw., a liczba jego mieszkańców 

osiągnęła 193 613 (stan na 14 lutego 2019 r., zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną 

przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – liczba osób zameldowanych 

na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie). Rzeszów stanowi centrum ekonomiczne, 

akademickie, kulturalne i rekreacyjne południowo-wschodniej Polski.  Jego ogromnym 

atutem jest funkcjonowanie powołanego z inicjatywy Zarządu firmy PRATT & WHITNEY 

RZESZÓW S.A. Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina 

Lotnicza”. Stowarzyszenie skupia 158 - przedsiębiorstw i ośrodków naukowo-badawczych 

z południowo-wschodniej Polski. Głównym celem jego działalności jest tworzenie 

dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, rozwój badań, 

umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa, przyciąganie nowych inwestorów oraz 

promocja polskiego przemysłu lotniczego.  
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Dużym atutem Rzeszowa jest również Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów - 

Jasionka oferujący regularne połączenia pasażerskie oraz przewozy typu cargo. Dzięki 

drugiej co do wielkości drodze startowej (ex aequo z Pyrzowicami) może obsługiwać 

największe na świecie samoloty. Ruch pasażerski z podrzeszowskiego lotniska 

systematycznie wzrasta. W 2018 r. lotnisko obsłużyło  771.287 podróżnych (w 2017 r. było 

to 693.564 osób1). 

W Rzeszowie działa ponad 26 tysięcy przedsiębiorstw, obsługiwanych przez ponad 

800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Do grupy znaczących przedsiębiorstw 

funkcjonujących na terenie miasta należą: PRATT & WHITNEY RZESZÓW S.A. – producent 

silników, NESTLE-GERBER S.A. – producent soków i odżywek dla dzieci i niemowląt, czy 

producenci farmaceutyków ICN-POLFA RZESZÓW S.A. - działająca w korporacji VALEANT 

oraz SANOFI-AVENTIS. Na terenie miasta ulokowała swoją siedzibę jedna z największych 

firm sektora IT - ASSECO POLAND S.A. oraz firma logistyczna RABEN. 

 
Zakład NESTLE-GERBER S.A. w Rzeszowie 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.rzeszowairport.pl/pl/lotnisko/statystyki-ruchu/ruch-pasazerski 
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1.2. Demografia 

Według ewidencji ludności liczba mieszkańców miasta wynosi 193 613 (stan na               

14 lutego 2019 r. – liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie). 

W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie zarejestrowano  10.526 

aktów urodzeń,  z czego 2366 dotyczyło nowo urodzonych mieszkańców Rzeszowa.                        

W 2017 r. liczba ta wynosiła 2321 dzieci. Na tle innych miast liczba mieszkańców Rzeszowa 

systematycznie rośnie. Jest to spowodowane zmianami granic miasta, a także 

postrzeganiem Rzeszowa jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym, a jednocześnie 

stwarzającym wygodne warunki do życia dla swoich mieszkańców. 

Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie wynika, że w Rzeszowie                           

w okresie od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r., stwierdzono najwyższy wzrost 

procentowy liczby mieszkańców spośród wszystkich miast wojewódzkich (o 0,9%).                       

Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa (o 0,6%). 

 

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach 

(dane na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

Lp. OSIEDLE LICZBA MIESZKAŃCÓW 

1 ŚRÓDMIEŚCIE-PÓŁNOC 4338 

2 ŚRÓDMIEŚCIE-POŁUDNIE 3381 

3 PUŁASKIEGO 
4865 

 

4 GENERAŁA "GROTA" – ROWECKIEGO 7461 

5 PIASTÓW 4480 

6 DĄBROWSKIEGO 8796 

7 STARONIWA 3376 

8 KMITY 6782 

9 GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 11186 

10 STAROMIEŚCIE 5006 

11 1000-LECIA 8751 

12 POBITNO 3981 

13 MIESZKA I 10259 

14 NOWE MIASTO 13719 
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15 WILKOWYJA 6262 

16 SŁOCINA 7255 

17 ZALESIE 8509 

18 PRZYBYSZÓWKA 10244 

19 BARANÓWKA 10571 

20 KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA 5281 

21 PADEREWSKIEGO 4098 

22 DRABINIANKA 13023 

23 KRAKOWSKA POŁUDNIE 7645 

24 FRANCISZKA KOTULI 5757 

25 ZAŁĘŻE 2381 

26 ZWIĘCZYCA 3520 

27 BIAŁA 2595 

28 MIŁOCIN 976 

29 BUDZIWÓJ 6245 

30 BZIANKA 634 

 

Od 1 stycznia 2019 r. w granice administracyjne miasta włączono Matysówkę                

(1592 mieszkańców) oraz Miłocin - Św. Huberta (692 mieszkańców). 
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1.3. Osiedla i zmiany granic miasta 

Zmiana granic miasta poprzez przyłączanie ościennych terenów to naturalny sposób 

pozyskiwania terenów inwestycyjnych i dodatkowej przestrzeni pod budownictwo 

mieszkaniowe. Zmiany granic miasta Rzeszowa dokonywały się w XX wieku czterokrotnie. 

W 1901 roku przyłączono Ruską Wieś, przysiółki; Wygnaniec, Podzamcze, Psiarnisko                         

i Rudki z gminy Staroniwa oraz przysiółek Maćkówka z gminy Drabinianka. Miasto 

powiększyło swój zasięg terytorialny z 2,9 do 7,68 km². Po wojnie, w 1951 r. do miasta 

przyłączono Drabiniankę, Staroniwę, Staromieście oraz część Białej, Słociny i Zwięczycy. 

Zmiany terytorialne spowodowały powiększenie terytorialne miasta do 39 km². W latach 

70-tych miasto pozyskało część terenów Słociny (1971 r.)  oraz włączyło do miasta Zalesie 

i Wilkowyję oraz część Białej, Miłocina, Przybyszówki i Słociny (1977 r.). Po tych zmianach, 

obszar Rzeszowa powiększył się do  53,69 km ². Na kolejne zmiany terytorialne trzeba było 

czekać aż do 2006 r. Od 2006 roku do 2010 roku Rzeszów przyłączając sąsiednie sołectwa 

powiększył swoje terytorium do 116, 37 km², a liczba ludności wzrosła o 35 tysięcy. W tym 

czasie przyłączono: Słocinę i Załęże z gminy Krasne (2006 r.), z gminy Świlcza - część 

Przybyszówki (2007 r.), w 2008 r. włączono pozostałą część Przybyszówki                                 

i Zwięczycę z gminy Boguchwała oraz Białą (2009 r.).  Od 1 stycznia 2010 r. miasto 

powiększyło swoje tereny o część Miłocina (z gminy Głogów Małopolski) oraz Budziwój 

(gmina Tyczyn). Kolejne przyłączenia odbyły się w 2017 r. kiedy to do miasta przyłączono 

sołectwo Bzianka z gminy Świlcza oraz w 2019 r. gdy po włączeniu Matysówki z gminy 

Tyczyn oraz pozostałej części Miłocina (z gminy Głogów Małopolski), Rzeszów powiększył 

swoje terytorium do 126,57 km², a liczba jego mieszkańców wzrosła do 194 tys. 

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 31 jednostek pomocniczych – osiedli. Są nimi: 

- Osiedle Śródmieście, 

- Osiedle Pułaskiego, 

- Osiedle Gen. Grota – Roweckiego, 

- Osiedle Piastów, 

- Osiedle Gen. Dąbrowskiego, 

- Osiedle Staroniwa, 

- Osiedle Kmity, 

- Osiedle Gen. Władysława Andresa, 

- Osiedle Staromieście, 

- Osiedle 1000-lecia, 

- Osiedle Pobitno, 

- Osiedle Mieszka I, 

- Osiedle Nowe Miasto, 

- Osiedle Wilkowyja, 
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- Osiedle Słocina, 

- Osiedle Zalesie, 

- Osiedle Przybyszówka, 

- Osiedle Baranówka, 

- Osiedle Króla Stanisława Augusta, 

- Osiedle Paderewskiego, 

- Osiedle Drabinianka, 

- Osiedle Krakowska – Południe, 

- Osiedle Kotuli, 

- Osiedle Załęże, 

- Osiedle Zwięczyca, 

- Osiedle Biała, 

- Osiedle Budziwój, 

- Osiedle Miłocin, 

- Osiedle Bzianka, 

- Osiedle Matysówka, 

- Osiedle Miłocin – Św. Huberta. 
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1.4. Strefa Aktywności Gospodarczej 

Miasto Rzeszów zachęca przedsiębiorców do inwestowania, oferując atrakcyjne 

tereny inwestycyjne położone w północno-zachodniej części Rzeszowa, objęte 

oddziaływaniem Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów - Dworzysko. W skład Strefy 

wchodzą Podstrefa Rzeszów Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC”,                                 

z lokalizacjami na Osiedlach Przybyszówka i Miłocin, oraz tereny inwestycyjne położone                 

w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Atrakcyjność omawianych terenów wynika przede 

wszystkim z doskonałej lokalizacji, jak również zastosowania nowoczesnych rozwiązań 

komunikacyjnych. Strefa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 

oraz drogi ekspresowej S-19, przy drodze krajowej E-371, w bezpośrednim sąsiedztwie 

zmodernizowanej magistrali kolejowej E-30, w odległości ok. 6 km od Międzynarodowego 

Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje tereny 

przemysłowe, które posiadają całkowite uzbrojenie infrastrukturalne i teletechniczne oraz 

są w pełni skomunikowane, posiadają rozbudowaną sieć dróg wewnętrznych. W części 

Strefy wykonano w wysokim standardzie ciągi pieszo-jezdne z pełnym oświetleniem, 

chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi. Docelowo w jej obrębie łącznie z obszarami 

sąsiednich gmin znajdzie się łącznie ok. 400 ha terenów inwestycyjnych. Tereny 

przemysłowe objęte oddziaływaniem Strefy w obecnych granicach miasta zajmują                                

ok. 150 ha. W rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej „Rzeszów-Dworzysko” znajdują się 

również atrakcyjne tereny o powierzchni około 50 ha, mające zróżnicowaną strukturę 

własnościową, z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

pod budownictwo przemysłowe. Dotychczas na lokalizację zakładów w zachodniej części 

Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko zdecydowały się takie firmy, jak: 

Raben Logistics Polska Sp. z o.o., Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o.,                             

BOWIM-Podkarpacie Sp. z o.o., Savpol Sp. z o.o., AJ Profibud Sp. z o.o., Konsorcjum                    

Stali S.A., Halico Sp. z o.o. oraz BOZ S.A. W rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej 

funkcjonują: salon motocyklowy legendarnej amerykańskiej firmy Harley-Davidson oraz 

salon firmy YAMAHA. Kolejni inwestorzy to: FHU WGM3, THM Group Sp. z o.o.,                   

Exall Sp. J., 7R S.A. oraz Mat Trans Sp. z o.o. W części wschodniej, na terenie 

Rzeszowskiego Parku Naukowo-Technologicznego inwestują takie firmy jak:                               

Ziaja Sp. z o.o., OK Office S.j., Lisi Aerospace Creuzet Polska Sp. z o.o.,                                   

Masterprofi Sp. z o.o., Energo System S.A., CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o., 

VISSAVI Sp. z o.o., Unimet Sp. z o.o., Weiss Solution Sp. z o.o.,                                                   

Heating Instgaz Sp. z o.o., Efekt Plus Sp. z o.o. oraz TW Metals sp. z o.o. 

Głównym założeniem Strefy Aktywności Gospodarczej „Rzeszów-Dworzysko” jest 

stworzenie sprzyjających warunków  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwłaszcza 

dla przedsiębiorców stosujących innowacyjne technologie. Jedną z form pomocy dla 
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inwestorów stosowaną przez Miasto Rzeszów, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości 

i środków transportowych dla nowych inwestycji przez okres 5 lat. Przedsiębiorcy 

zdecydowani na inwestowanie w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również na 

pozostałych terenach inwestycyjnych w Rzeszowie, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu 

nowych inwestycji, mogą również liczyć na wysokie zwolnienia w podatku dochodowym: 

wielkość zwolnienia z podatku z tytułu nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy 

wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo 

zatrudnionych pracowników dla przedsiębiorców dużych, 60% dla średnich oraz 70% dla 

przedsiębiorców małych. 

 

 
Zakład Harley Davidson - Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko 
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1.5. Miasta partnerskie 

Władze miasta ogromną wartość przypisują współpracy z zagranicznymi 

partnerami. Jej celem  jest wymiana doświadczeń i współpraca w dziedzinie gospodarki, 

urbanistyki, ochrony środowiska, nauki, medycyny, pomocy społecznej, kultury, sportu                                     

i turystyki oraz bezpieczeństwa publicznego. Punktem wyjściowym jest współpraca 

pomiędzy samorządami miast, która stwarza dalsze możliwości nawiązywania kontaktów 

pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi. 

Rzeszów utrzymuje współpracę partnerską z trzynastoma miastami: 

- Bielefeldem w Niemczech, 

- Buffalo i Gainesville w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

- Klagenfurtem w Austrii, 

- Koszycami na Słowacji, 

- Nyíregyházą na Węgrzech, 

- Lwowem, Iwano-Frankiwskiem i Łuckiem na Ukrainie, 

- Lamią w Grecji, 

- Satu Mare w Rumunii, 

- Fangchenggang w Chinach, 

- Splitem w Chorwacji. 

 

 
Uroczyste odsłonięcie herbu miasta partnerskiego Split  

(Jelena Hrgović - wiceburmistrz Splitu oraz Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa ) 
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1.6. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2018 r. 

Cele rozwojowe miasta Rzeszowa powiązane z potrzebą poszerzenia obszaru 

realizowane są poprzez intensywną działalność inwestycyjną. Obiektem działalności 

inwestycyjnej miasta Rzeszowa jest szeroko rozumiana infrastruktura komunalna, 

zaspokajająca zbiorowe potrzeby mieszkańców w zakresie sportu, edukacji, kultury, 

transportu zbiorowego itp. 

W 2018 r. miasto Rzeszów wydatkowało na inwestycje kwotę 327 372 927 zł. 

 

1.6.1. Przebudowa ul. Kościuszki 
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1.6.2. Baseny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
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1.6.3. Dworzec Komunikacji Lokalnej  

 

 

 

 

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/inwestycje-w-rzeszowie-2009-2019/2018-r/otwarcie-dworca-komunikacji-lokalnej-w-rzeszowie
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1.6.4. Przebudowa ul. Panoramicznej  
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1.6.5. Kompleks boisk sportowych przy ul. Budziwojskiej na os. Budziwój 

 

 

1.6.6. Plac zabaw i zrewitalizowany park na Osiedlu Miłocin  

 

 

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/inwestycje-w-rzeszowie-2009-2019/2018-r/otwarcie-placu-zabaw-i-zrewitalizowanego-parku-na-osiedlu-milocin
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1.6.7. Plac zabaw przy ul. Mazowieckiej  

 
 
 

1.6.8. Boisko piłkarskie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

 
 

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/inwestycje-w-rzeszowie-2009-2019/2018-r/otwarcie-odnowionego-placu-zabaw-przy-ul-mazowieckiej
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1.6.9. Budowa ronda  im. Gen. Meriana C. Coopera  

 
 

1.6.10. Budowa łącznika ul. Krośnieńskiej z ul. Ustrzycką 

 
 

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/inwestycje-w-rzeszowie-2009-2019/2018-r/otwarcie-ronda-im-gen-meriana-c-coopera
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1.6.11. Budowa ul. Podgórskiej  
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2. Realizacja polityk, programów i strategii 

Do zadań Rady Miasta Rzeszowa zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. (Dz. U. z 2019r., poz. 506) należy uchwalanie programów gospodarczych oraz 

przyjmowanie programów rozwoju. Niezależnie od tej regulacji wiele innych aktów 

prawnych nakłada na Radę Miasta Rzeszowa obowiązek uchwalenia określonych polityk, 

programów, czy strategii. W 2018 r. w Rzeszowie obowiązywało 26 takich dokumentów. 

 

2.1. Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025 

Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025  przyjęta Uchwałą Rady Miasta 

Rzeszowa Nr XXII/452/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., została zmieniona Uchwałą Rady 

Miasta Rzeszowa Nr XXIII/489/2016 z dnia 1 marca 2016 r. opiera się  na następujących 

celach: 

a) Inteligentne Miasto – Tworzenie sprzyjających warunków rozwoju Rzeszowa jako 

atrakcyjnego miasta dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju edukacji, 

szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. W ramach realizacji celów podejmowano działania 

mające na celu zapewnienie miastu terenów dla dalszego rozwoju funkcji metropolitalnych 

oraz stref zwiększonej aktywności gospodarczej.  Podejmowano działania mające na celu 

zwiększenie powierzchni terytorialnej miasta poprzez zmiany granic, a także uzbrajano 

tereny strefy aktywności gospodarczej. W celu skoordynowania polityki przestrzennej                     

w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zintensyfikowano działania 

zwiększające odsetek powierzchni objętych Miejscowymi Planami  Zagospodarowania 

Przestrzennego. W 2018 r. 16,8% powierzchni miasta posiadało obowiązujące miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, a na 34,3 %  powierzchni miasta plany były                      

w opracowaniu. W celu dostosowania szkolnictwa do rynku pracy  Miasto Rzeszów 

zrealizowało projekt w dziedzinie nowoczesnych technologii  „Regionalne Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii” - mający na celu 

stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego                     

w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez utworzenie bazy służącej do kształcenia 

praktycznego z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii wytwarzania.  
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Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 

 

Ponadto w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów 

prowadzone są klasy patronackie min.: 

- Zespół Szkół Samochodowych: klasy pod patronatem Mercedes-Benz                         

i Volkswagen-Audi, Harley-Davidson oraz Wojskowej Akademii Technicznej; 

- Zespół Szkół Elektronicznych: klasa pod patronatem BorgWarner; 

- Zespół Szkół Mechanicznych: klasa pod patronatem Pratt&Whitney i LineTech oraz 

praktyki zawodowe realizowane w firmie Heli-One; 

- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego: klasa pod patronatem PKP PLK. 

  Zapewniając tereny rekreacyjne, funkcje wypoczynkowe i sportowe Miasto 

rozpoczęło przebudowę krytej pływalni znajdującej się przy ul. Matuszczaka. Obiekt ma 

być gotowy w grudniu 2019 r. i będzie pełnił funkcje centrum przygotowań olimpijskich 

skoczków do wody. Ponadto Miasto posiada 156 km ścieżek rowerowych, a na rzeszowskich 

bulwarach wybudowania została tartanowa ścieżka dla biegaczy. 

W przygotowaniu są kolejne inwestycje: budowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych 

wzdłuż rzeki Wisłok od al. Powstańców Warszawy do Rezerwatu „Lisia Góra”, na 

rzeszowskich Bulwarach, od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej, od ul. Krakowskiej do                  

ul. Okulickiego, od Rezerwatu „Lisia Góra” do ul. Jarowej, przy moście Narutowicza, na 

Moście Karpackim oraz po obu stronach Mostu Lwowskiego.  
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Ścieżka rowerowa Lisia Góra 

 

b) Miasto społecznie spójne i zintegrowane – Poprawa warunków życia mieszkańców 

i stanu bezpieczeństwa publicznego. Jednym z celów szczegółowych jest poprawa systemu 

placówek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W 2018 r. podjęto decyzję                         

o przekazaniu działki o powierzchni 61 arów znajdującej się przy ul. Błogosławionej 

Karoliny, na  której do 2021 roku ma powstać nowa siedziba II Komisariatu Policji                          

w Rzeszowie.  

Ponadto, w celu wyeliminowania obszarów uznawanych za kryzysowe  w kontekście 

potrzeb rewitalizacji obszarów miejskich, w dniu 28 lutego 2019 r. został złożony wniosek 

o dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.  Na terenie miasta  

Rzeszowa rewitalizacją będą objęte tereny osiedla Wł. Andersa, Środmieście, oraz Grota – 

Roweckiego.  
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Mając na celu stwarzanie możliwości łączenia życia zawodowego z rodzinnym, 

miasto Rzeszów systematycznie powiększa ofertę opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia.               

W rankingu miesięcznika „Wspólnota” dotyczącym użłobkowienia miast w oparciu                             

o wskaźnik liczby dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową lub przedszkolną w stosunku do 

całkowitej liczby dzieci w wieku od 1 do 3 lat na terenie gminy, w kategorii miast 

wojewódzkich Rzeszów zajął 3 miejsce, osiągając wskaźnik użłobkowienia powyżej                        

50 proc. Wyprzedziliśmy takie miasta jak: Kraków, Wrocław i Warszawa.  Żłobki miejskie 

zapewniają opiekę 1259 maluchom, natomiast w 37 żłobkach prywatnych, ujętych                           

w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, znajduje się 1054 miejsc dla najmłodszych dzieci.  

Miasto planuje dalsze budowy żłobków i przedszkoli na terenach osiedli: Przybyszówka, 

Budziwój, Wilkowyja i Zalesie oraz zespołów szkolno-przedszkolnych na osiedlach: 

Drabinianka i Stromieście Ogrody. 

Żłobek „Calineczka” na osiedlu Drabinianka 

 

Poprawiając dostępność do usług opieki zdrowotnej w Szpitalu Miejskim trwają 

inwestycje: modernizacja Głównego Bloku Operacyjnego, Traktu Porodowego oraz zakup 

specjalistycznego sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

c) Mobilność miejska i infrastruktura – Rozwój i poprawa funkcjonowania systemu 

komunikacji i infrastruktury technicznej. W ramach skomunikowania Rzeszowa z północą     

i południem Europy oraz z regionami  Polski Wschodniej, trwa lobbing na rzecz budowy 

całej drogi ekspresowej S19 w standardzie dwujezdniowym oraz ujęcie  w strategicznych 

i planistycznych dokumentach rządowych całości przebiegu transeuropejskiego korytarza 

transportowego Via Carpatia. Celem lepszego skomunikowania Rzeszowa z Via Carpatią 

wybudowano we współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich dwujezdniową 
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ulicę główną ruchu przyśpieszonego łączącą ul. Podkarpacką z węzłem Rzeszów Południe 

na drodze ekspresowej S19. 

 
Łącznik ul. Podkarpackiej z węzłem Rzeszów Południe na drodze ekspresowej S19 

 

Ponadto, w ramach poprawy skomunikowania drogowego Rzeszowa z południowo-

wschodnią częścią ROF i południowo-wschodnią częścią województwa realizowane jest 

zadanie budowy obwodnicy południowej Rzeszowa - etap II od DK nr 19 (ul. Podkarpacka) 

do DW nr 878 (al. Sikorskiego) wraz z mostem przez zalew na rzece Wisłok. 

Natomiast w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Rzeszowskim 

Obszarze Funkcjonalnym realizowane jest przedsięwzięcie budowy i rozbudowy dróg 

łączących Miasto Rzeszów z gminami ościennymi. 

W ramach poprawy komunikacji infrastruktury kolejowej, drogowej oraz połączenia 

transportem publicznym Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka                            

na terenie miasta  realizowana jest budowa DW 878 od ul. Rejtana do ul. Ciepłowniczej                

w Rzeszowie,  a następnie rozbudowa odcinków istniejących dróg aż do DW 869 w Jasionce.  

Dokumentacja ww. zadania będzie gotowa w 2019 r., a termin realizacji przewidywany jest  

do końca 2022 r. 



28 
 

 
ul. Dworaka w Rzeszowie 

 

W ramach promocji alternatywnych do paliwa stałego proekologicznych sposobów 

ogrzewania mieszkań Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Rzeszów w 2018 r. 

wybudowało i przebudowało 27 km sieci ciepłowniczej.  Ponadto  Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji  Rzeszów w ramach inwestycji wykonało budowę instalacji 

fotowoltaicznej  o mocy 1 MW, budowę 11 km kanalizacji sanitarnej, modernizację 

obiektów oczyszczalni oraz głównej magistrali wodociągowej i zbiorników wody pitnej przy 

ul. Krakowskiej oraz budowę suszarni osadów ściekowych. 

d) Wykorzystanie zasobów – Czysta energia i Bogate dziedzictwo – Ochrona                              

i zagospodarowanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.                             

W zakresie wyeliminowania wyrobów zawierających materiały i substancje szkodliwe dla 

zdrowia  realizowany jest program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

Program realizowany jest w latach 2011- 2032. Ilość azbestu i wyrobów zawierających 

azbest, która została przeznaczona do usunięcia to 5490, 59 ton (Mg).  Ilość azbestu 

zebrana w 2018 r. to 114,95 ton (Mg). Całkowita ilość azbestu zebrana w latach 2011 -

2018  wyniosła 2034,28 ton (Mg). W ramach uwzględnienia walorów obiektów zabytkowych 

oraz zachowania krajobrazu kulturowego z budżetu, co roku, udzielane są dotacje celowe 

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

W 2018 r. z budżetu Miasta Rzeszowa wydatkowano kwotę w wysokości 509 760 złotych 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 6 zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 
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2.2. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona zabytków 

2.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne 

 W 2018 r. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa opracowało: 

- 10 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego/zmiany planu, 

- 5 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

- 13 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/zmiany planu, 

- 1 uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 1 uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

- 1 uchwałę w sprawie uchylenia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

- 2 uchwały w sprawie uchylenia przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

- uchwałę w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

- uchwałę w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa w latach 

2014 - 2017 r., 

- 10 prognoz skutków finansowych uchwalenia planu, 

- 20 opracowań ekofizjograficznych, 

- 25 prognoz oddziaływania na środowisko, 

- 11 klasyfikacji akustycznych terenów. 

Wszystkie uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpień do sporządzenia 

miejscowych planów/zmian planów oraz zmian Studium realizowane są na bieżąco. Na 

obszarze miasta plany obowiązujące stanowią około 16,8 % powierzchni miasta, a plany  

w opracowaniu stanowią około 34,3 % powierzchni miasta. 

 

2.2.2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata                        

2017-2020 

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa 

(zwanego dalej Programem) jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 87 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 
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r., poz. 2067 z późn. zm.). Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie przyjęty do realizacji 

Uchwałą Nr LII/1204/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata                           

2017-2020”. 

Założenia programu są realizowane i wdrażane na bieżąco. Zgodnie z art. 87 ust. 5 

ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prezydent miasta, co 2 lata, 

przedkłada radzie sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.                

W przypadku Rzeszowa, szczegółowe sprawozdanie za pierwsze 2 lata wdrażania aktualnie 

obowiązującego Programu, tj. za lata 2017-2018, przedstawione zostanie w 2019 r. 

Prezydent Miasta Rzeszowa prowadzi również Gminną Ewidencję Zabytków Miasta 

Rzeszowa przyjętą Zarządzeniem nr VII/168/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia                     

24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków, która jest na 

bieżąco aktualizowana.  W 2018 r. do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa 

włączono 6 obiektów zabytkowych, a wyłączono z niej 9 obiektów. Aktualnie w Gminnej 

Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa znajduje się ok. 1370 obiektów zabytkowych                          

z terenu gminy. 

 

2.2.3. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów                     

do roku 2023 

Do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do 

roku 2023” (zwanego dalej Programem) przystąpiono w 2016 r. Przed opracowaniem części 

właściwej przeprowadzona została „Diagnoza społeczno-gospodarcza”, na podstawie której 

wyodrębnione zostały obszary kryzysowe, tj. obszary miasta, które wymagają podjęcia 

działań rewitalizacyjnych. Zaliczono do nich osiedla: Śródmieście-Północ, Śródmieście-

Południe, Pułaskiego, Gen. „Grota”-Roweckiego, Piastów, 1000-lecia i Gen. Wł. Andersa.                   

W Programie zostały zaplanowane działania mające służyć likwidacji lub ograniczeniu 

problemów zdiagnozowanych na obszarze przewidzianym do rewitalizacji, występujących  

w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej                                 

i technicznej. 

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XLI/875/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto 

Rzeszów do roku 2023”, a następnie został poddany procedurze opiniowania przez Zespół 

ds. Rewitalizacji, tj. jednostkę powołaną do opiniowania programów rewitalizacji 

powstających w województwie podkarpackim, funkcjonującą w strukturach Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

W związku z koniecznością dostosowania zapisów LPR do wymagań Zespołu                     

ds. Rewitalizacji, dokument dwukrotnie poddany został aktualizacjom. Pierwsze zmiany do 
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LPR  wprowadzono Uchwałą Nr XLVI/1011/2017 Rady Miasta Rzeszowa  z dnia 11 lipca 

2017 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, a obowiązujący obecnie 

tekst dokumentu przyjęty został Uchwałą Nr LII/1203/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia                                                       

12 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”. 

Podstawowym przedsięwzięciem rewitalizacyjnym ujętym w Programie jest 

przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” (zakres dotyczący Gminy 

Miasto Rzeszów  w ramach projektu partnerskiego gmin Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, realizowanego w trybie pozakonkursowym w formule Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych). W ramach kompleksowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

planowana jest realizacja następujących zadań: 

- rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze                                     

os. Gen. Wł. Andersa (23 podwórka stanowiące 6 przestrzeni międzyblokowych), 

- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na os. Gen. Wł. Andersa, 

- likwidacja barier architektonicznych na terenie os. Gen. Wł. Andersa, 

- poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Wł. Andersa, 

- rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Wł. Andersa, 

- modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skubisza 

4 wraz z zagospodarowaniem terenu, 

- rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia 

(22 podwórka i przestrzenie międzyblokowe na os. Gen. „Grota” - Roweckiego oraz                                   

os. Śródmieście), 

- adaptacja lokalu przy Placu Wolności 4, celem dostosowania do potrzeb utworzenia 

placówki wsparcia dziennego. 

W ramach opisywanego przedsięwzięcia na terenach objętych działaniami 

rewitalizacyjnymi planowana jest również realizacja przez Miasto przedsięwzięć 

społecznych min.: „Po stronie rodziny” oraz „Utworzenie placówki wsparcia dziennego 

Przystań w Rzeszowie”. 

W dniu 28 lutego 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, natomiast partnerami gminy: Rzeszów, Boguchwała, Czarna, Czudec, 

Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, gmina i miasto Łańcut, Świlcza i Tyczyn. 

Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 64,7 mln zł. Wartość projektu dla miasta  

Rzeszowa wynosi  27 381 619,52 zł. 
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2.3. Transport i komunikacja 

2.3.1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego  

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego jest kluczowym dokumentem, dzięki któremu samorządy Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego mają realizować projektu współfinansowane ze środków unijnych. 

Prace nad Strategią ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały 

zapoczątkowane przez Gminę Miasto Rzeszów w partnerstwie z gminami współtworzącymi 

ROF w 2013 roku, a następnie kontynuowane były przez Stowarzyszenie ROF. Dokument 

ten został poddany konsultacjom społecznym, a następnie uzgodniony zarówno z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020), jak również 

z Ministerstwem Rozwoju – obie instytucje pozytywnie zaopiniowały dokument pod koniec 

czerwca 2016 r. Dokument ten został zaakceptowany przez wszystkie rady gmin. Z uwagi 

na zmiany uwarunkowań formalno – prawnych Strategia została poddana aktualizacji.                  

16 października 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę  w sprawie przyjęcia do 

realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Określa ona listę projektów 

strategicznych z punktu widzenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego                                    

m.in. związanych z kulturą, rewitalizacją, rozwojem transportu publicznego, poprawą stanu 

środowiska i efektywności energetycznej (w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii i wymiana źródeł ciepła na energooszczędne), jak również rozwojem 

przedsiębiorczości na terenie ROF. 

 

2.3.2. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

na lata 2014 – 2020 dla Miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły                            

z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu 

publicznego 

Obowiązek sporządzenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego na lata 2014 – 2020 dla Miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły                   

z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”, 

zwanego dalej Planem Transportowym, nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego 

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.   

Nr 5, poz. 13 z późn. zm.). Plan transportowy sporządzany jest w przypadku planowanego 

organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 

pkt 1 lit. b przywołanej ustawy Plan transportowy sporządzony został dla obszaru Gminy 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/aktualnosci/14110,pozytywna-opinia-instytucji-zarzadzajacej-rpo-wp-2014-2020-i-ministerstwa-rozwoju-dla-strategii-zit.html
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Miasto Rzeszów oraz gmin, które na mocy porozumień dwustronnych powierzyły zadanie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminie Miasto Rzeszów. Miasto podpisało 

takie porozumienia z Gminą Krasne, Gminą Świlcza oraz Gminą i Miastem Tyczyn. 

 
 

Plan Transportowy został przygotowany zgodnie ze strategią zrównoważonego 

rozwoju transportu, której podstawą jest uznanie istotnego znaczenia mobilności dla 

rozwoju społeczno–gospodarczego i dążenie do ograniczenia negatywnych następstw 

rozwoju motoryzacji indywidualnej.  

Opracowany plan transportowy określa m. in.: 

- determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego; 

- ocenę i prognozy potrzeb przewozowych; 

- sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów; 

- finansowanie usług przewozowych; 

- preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu; 

- organizację rynku przewozów; 

- pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności 

publicznej; 

- organizację systemu informacji dla pasażerów; 

- kierunki rozwoju transportu publicznego; 

- planowaną ofertę przewozów użyteczności publicznej w Rzeszowie i okolicznych 

gminach. 

Projekt Planu Transportowego był poddany konsultacjom społecznym w okresie 

od 17 lutego do 17 marca 2014 r. Większość uwag uwzględniono, korygując treść 

dokumentu. 



34 
 

Na podst. art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Miasta Rzeszowa Uchwałą               

Nr LXXV/1359/2014 z dnia 27 maja 2014 r. przyjęła „Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego na lata 2014 – 2020  dla Miasta Rzeszowa i gmin 

ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji 

transportu publicznego”, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. Dzięki uchwaleniu planu transportowego przez Radę Miasta stał się on 

aktem prawa miejscowego. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014 -

2020 dla Miasta Rzeszowa i gmin ościennych wskazuje na konieczność radykalnej 

przebudowy tego transportu w kierunku dalszego dostosowania podaży usług 

przewozowych do popytu, z uwzględnieniem stałego wzrostu oferty przewozowej.                           

W 2018 r. nastąpił wyraźny wzrost wykonanej przez operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie pracy przewozowej z 9.293101,617 

wozokm w 2017 r. do 9.742234,983 wozokm w 2018 r. tj o 4,8%. Złożyły się na to: 

przyrost całkowitej długości linii rzeszowskiej komunikacji miejskiej o 106 km: z 652 km 

w 2017 r. do 758 km w 2018 r. oraz przyrost o 33 km długości tras: z 246 km w 2017 r. 

do 279 km w 2018 r. w następstwie uruchomienia czterech linii: nr 45 do Mogielnicy;                     

nr 55 do strefy Krakowska - Dworzysko; nr 56 do Zarzecza i nr 58 do Hermanowej, 

Czerwonki. Ponadto przedłużono trasę linii nr 3 do Lutoryża oraz zlikwidowano linię L, 

zastępując ją linią nr 53 obsługującą Port Lotniczy w Jasionce. Sieć transportu publicznego 

organizowanego przez Miasto Rzeszów tworzyło w 2018 r.  61 linii komunikacyjnych, 

funkcjonujących na obszarze Miasta Rzeszowa oraz na obszarze gmin: Świlcza, Tyczyn, 

Lubenia i Boguchwała (od października 2018 r.). 

W 2018 r. zdecydowanej poprawie uległa infrastruktura komunikacyjna w mieście: 

pod koniec roku oddano do użytku Dworzec Lokalny przy ul. Towarnickiego – pierwszy 

obiekt w woj. podkarpackim przystosowany w pełni do obsługi osób niepełnosprawnych.                             

W trakcie całego roku ustawiono 69 nowych, estetycznych wiat przystankowych,                            

a 10 odzyskanych przez zastąpienie nowymi ustawiono na przystankach wskazanych przez 

Rady Osiedli. 
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Dworzec lokalny w Rzeszowie 

 

2.3.3. Projekt "Analizy kosztów i korzyści związanych                                                           

z wykorzystaniem  przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów 

zeroemisyjnych i napędzanych gazem ziemnym dla Miasta Rzeszowa" 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych                 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 317 z późn. zm.), transponujących do polskiego systemu prawnego 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r.                  

w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE z dnia 28 października 

2014 r., poz. L. 307/1), wprowadzono zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury 

paliw alternatywnych w Polsce oraz nałożono na jednostki samorządu terytorialnego 

wymóg zlecenia świadczenia usług komunikacji miejskiej wyłącznie podmiotom, u których 

udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów w tym transporcie 

wyniesie co najmniej 5% od dnia 1 stycznia 2021 r., a docelowo – co najmniej 30% od 

dnia 1 stycznia 2028 r. 

Gmina Miasto Rzeszów została prawnie zobowiązana do wykorzystania, przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych i innych środków 

transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy 

nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Procesowi temu winien towarzyszyć 

obowiązek sporządzenia co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych                                  

z wykorzystaniem w komunikacji autobusów zeroemisyjnych, przy czym po raz pierwszy 
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do dnia 31 grudnia 2018 r. Jej realizacja jest o tyle istotna, że zgodnie z art. 37 ust. 5 

ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, jeżeli wyniki analizy wykażą brak 

korzyści wynikających z wymiany floty autobusów tradycyjnych na zeroemisyjne, to 

jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku osiągnięcia poziomu udziału 

autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów. 

Zgodnie z przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, 

wynikającym ze Statutu stanowiącego zał. do Uchwały Nr LVIII/954/2009 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009 r. z późn. zm., obowiązek sporządzenia analizy kosztów                        

i korzyści związanych z wykorzystaniem w komunikacji miejskiej autobusów 

zeroemisyjnych spoczął na Zarządzie Transportu Miejskiego, który zdecydował                                 

o powierzeniu tego zadania drogą zapytania ofertowego zewnętrznej firmie audytorsko – 

doradczej. Oferent najniższej ceny – firma „Public Transport Consulting” z/s w Gdyni 

została wykonawcą „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych i napędzanych gazem 

ziemnym z pomocą w przeprowadzeniu  konsultacji społecznych dla Miasta Rzeszowa                       

i gmin, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia międzygminne w sprawie 

wspólnej organizacji lokalnego transportu publicznego”. Ponieważ jednostka samorządu 

terytorialnego ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa                                     

w opracowaniu analizy kosztów i korzyści, to Zarządzeniem Nr VII/1958/2018 z dnia                  

9 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił informację dotyczącą opracowania 

projektu przedmiotowej „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem  przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych i napędzanych gazem 

ziemnym dla Miasta Rzeszowa”, ustalając termin składania opinii i uwag mieszkańców 

dotyczących projektu w okresie 13 listopada 2018 – 6 grudnia 2018. W trakcie konsultacji 

wpłynęło sześć uwag, z których dwie dotyczyły tematyki analizy, a cztery pozostałe – 

ogólnie komunikacji miejskiej. Pierwsza uwaga dotycząca analizy, zwracała uwagę 

na niewystarczającą ilość 10 zakupionych autobusów elektrycznych do obsługi linii 0A i 0B, 

a druga – konieczności utworzenia infrastruktury  ładowania autobusów elektrycznych na 

os. Bł. Karoliny. Uwagi związane ogólnie z komunikacją miejską dotyczyły jej modyfikacji. 

Zapewniono, że wszystkie uwagi będą przedmiotem wnikliwych analiz. 

Miasto Rzeszów założyło włączenie do eksploatacji w 2018 r. pierwszych 10 szt. 

autobusów elektrycznych. Stanowić one mają w 2019 r. ok. 5% ogółu floty pojazdów, co 

oznacza spełnienie kryterium udziału pojazdów zeroemisyjnych do 2021 r. Tabor 

zeroemisyjny wraz z instalacją zasilającą przeznaczony został do obsługi priorytetowych 

linii okólnych 0A i 0B o trasach prowadzących w całości przez centrum miasta. Dalsze 

zakupy autobusów zeroemisyjnych będzie uzależnione od pozyskania zewnętrznych źródeł  

finansowania.  



37 
 

 
Stacja ładowania autobusów elektrycznych (przy dworcu PKP) 

 

2.3.4. Strategia promocji komunikacji miejskiej w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach 

działalności prowadzonej przez Zarząd Transportu Miejskiego  w Rzeszowie. 

W ramach Strategii promocji komunikacji miejskiego w dniu 11 maja 2018 r. odbyły 

się po raz kolejny Dni Otwarte Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.  W tym dniu 

możliwe było zwiedzanie Centrum Zarządzania Transportem Publicznym. Odwiedzający 

mieli  możliwość m.in. zapoznania się z systemem informacji pasażerskiej, zobaczyć jak 

powstają rozkłady jazdy oraz jak działa urządzenie do kontroli biletów. Wszyscy chętni 

mogli wyrobić sobie Rzeszowską Kartę Miejską. Dodatkowo każdy z uczestników mógł 

zapoznać się z budową i wyposażeniem nowoczesnego autobusu.  

Ponadto, w związku z przypadającym w 2018 r. jubileuszem 70-lecia komunikacji 

miejskiej w Rzeszowie ZTM zorganizował konferencję Forum Organizatorów Transportu. 

Było to wydarzenie, w którym udział wzięły jednostki zajmujące się organizacją 

komunikacji miejskiej. Była to okazja do promocji rzeszowskiej komunikacji jak i samego 

Rzeszowa wśród zaproszonych gości z całej Polski. W ramach obchodów jubileuszu został 

także zorganizowany piknik „Multimodalność po rzeszowsku”, skierowany do wszystkich 

mieszkańców Rzeszowa. W tym dniu pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego  byli do 

dyspozycji mieszkańców, odpowiadali na pytania. Dodatkową atrakcją mającą na celu 

promocję komunikacji miejskiej był konkurs plastyczny dla dzieci pn. Autobus przyszłości. 
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Konkurs ten, z cennymi nagrodami, miał pokazać dzieciom zalety podróżowania 

komunikacją miejską.  

 
Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie – Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem 

 

Uchwałą Rady Miasta Nr LXIV/1499/2018 z dnia 17 września 2018 r. dzieci i młodzież 

ucząca się, mieszkająca w Rzeszowie i której rodzicie rozliczają się z podatku dochodowego 

od osób fizycznych w Rzeszowie może swobodnie korzystać z bezpłatnych przejazdów. 

Z przywileju tego wszyscy uprawnieni uczniowie mogą korzystać przez całą dobę 365 dni 

w roku. W okresie od października 2018 do końca lutego br. (a więc po wejściu w życie 

ww. Uchwały) średnia miesięczna ilość przewiezionych uczniów wyniosła ponad 1,5 mln 

osób. Wprowadzając bezpłatne bilety dla uczniów zachęcamy rodziców do zrezygnowania 

z podróży samochodem i korzystania z autobusu jako alternatywnego środka transportu.  
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2.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, współpraca Miasta Rzeszowa z organizacjami 

pozarządowymi w  2018 roku zaplanowana została w uchwalonym przez Radę Miasta 

Rzeszowa „Programie współpracy Miasta Rzeszowa na 2018 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”. 

Uchwała określająca treść Programu była poddana konsultacjom, przeprowadzonym 

w trybie określonym uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

W Programie określono następujące mierniki efektywności: 

-  ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem, 

-  liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

-  liczba ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych, 

- liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 

publicznych w ramach środków finansowych przekazanych tym organizacjom przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

- wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację 

zadań publicznych, 

- liczba beneficjentów działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Na podstawie danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru 

kościelnych osób prawnych PUW w Rzeszowie oraz rejestrów prowadzonych przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa, na terenie Rzeszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

były zarejestrowane 1 294 podmioty, w tym: 

− stowarzyszenia i fundacje, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: 1 087, 

− stowarzyszenia kultury fizycznej, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta 

Miasta Rzeszowa: 79, 

− uczniowskie kluby sportowe, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta 

Rzeszowa: 55, 

− kościelne osoby prawne, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewodę 

Podkarpackiego: 53, 

− stowarzyszenia zwykłe, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta 

Rzeszowa: 20. 

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących współpracę finansową z Miastem 

w 2018 roku, to: 164 podmioty w tym:  
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− stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia 

kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej: 134, 

− fundacje: 25, 

− osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów                               

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego: 5. 

W trakcie 2018 roku Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił 22 otwarte konkursy ofert 

na realizację zadań publicznych, w tym 21 konkursów w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 1 konkurs w trybie określonym uchwałą                        

Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia 

warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły 

łącznie 463 oferty, w tym 285 ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz 178 ofert w odpowiedzi na konkursy dotyczące finansowania rozwoju 

sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 

Prezydent Miasta Rzeszowa zawarł 355 umów o dotacje, których celem było 

wsparcie 220 zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz 135 zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu. 

Ogólna kwota dotacji, udzielonych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz uchwały LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu 

przez Gminę Miasto Rzeszów, wyniosła 9 153 603,20 zł, przy czym kwotę 6 789 083,20 zł 

przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań w trybie przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś kwotę 2 364 520,00 zł na finansowanie rozwoju 

sportu w Rzeszowie. 

Bezpośrednimi adresatami zadań publicznych było ponad 141 746 mieszkańców 

Rzeszowa, przy czym nie można wykluczyć, że ci sami mieszkańcy korzystali z różnych 

ofert podmiotów realizujących zlecone zadania publiczne. 
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2.5. Zdrowie publiczne i pomoc społeczna 

2.5.1. Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata   

2016–2020 

Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa opiera się na realizacji 

akcji i programów zdrowotnych. W 2018 r. objęły one:  

a) Program Profilaktyki Raka Piersi - badania mammograficzne dla kobiet od 70 roku 

życia. Badania mają na celu zapobieganie nowotworom złośliwym, wczesne wykrycie 

nowotworu, edukacja w zakresie samokontroli piersi. W 2018 r. z badań 

mammograficznych skorzystały 122 kobiety. Wykryto 16 zmian chorobowych łagodnych, 

u 2 kobiet stwierdzono zmiany raczej łagodne, u 1 kobiety zdiagnozowano zmianę złośliwą. 

b) Program Profilaktyki Raka Piersi – badania USG dla kobiet od 25 do 49 roku życia. 

Celem programu jest zapobieganie nowotworom, wczesne wykrycie schorzeń piersi i zmian 

przednowotworowych. U 687 rzeszowianek przeprowadzono badanie ultrasonograficzne 

piersi wraz z edukacją dotyczącą samokontroli piersi. Stwierdzono 252 zmiany 

nowotworowe łagodne, 21 zmian raczej łagodnych i 6 zmian niejasnych. Wykonano                        

8 biopsji cienkoigłowych piersi.  

c) Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia. Ogółem 

z porad lekarzy chirurgów i badań kału na krew utajoną skorzystało 93 mieszkańców 

Rzeszowa. Badania pogłębione - kolonoskopię diagnostyczną wykonano 37 osobom, 

kolonoskopię z biopsją wykonano 7 osobom, kolonoskopię z polipektomią 5 osobom. 

U 12 uczestników wykryto polipy i pobrano wycinki do badań histopatologicznych z miejsc 

podejrzanych o naciek. Osoby te skierowano na dalszą diagnostykę w ramach NFZ.  

d) Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II dla osób od 40 roku 

życia. Program ma na celu zwiększenie wykrywalności cukrzycy i edukację prozdrowotną 

w zakresie czynników ryzyka cukrzycy, zdrowego trybu życia, a w przypadku wykrycia 

cukrzycy umożliwia pogłębioną diagnostykę.  Z bezpłatnych badań przesiewowych poziomu 

cukru we krwi oraz edukacji prozdrowotnej skorzystało 264 osoby. U 7 osób 

przeprowadzono badania pogłębione tj. krzywą cukrową, badanie wraz z poradą lekarską, 

badanie cukru we krwi. Cukrzycę wykryto u 5 osób. 

e) Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania 

i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia. 

Głównym celem programu jest zapobieganie powikłaniom cukrzycy jakim jest                          

m.in. retinopatia cukrzycowa. Wczesne wykrycie choroby i podjęcie leczenia pozwoli 

osobom chorującym na cukrzycę, na zachowanie wzroku. Wykonano 150 przesiewowych 

badań okulistycznych w tym badanie dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. 

Badania pogłębione wykonano 42 osobom. U 5 osób wykryto powikłania oczne cukrzycy. 

Wykryto dodatkowo 37 innych schorzeń okulistycznych. Osobom tym zalecono dalszą 

opiekę medyczną w ramach NFZ. 
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f) Program Szczepień Przeciw Grypie. Głównym celem Programu szczepień 

przeciwko grypie jest zapobieganie chorobie zakaźnej jaką jest grypa – w grupach ludności 

Rzeszowa najbardziej narażonych na zachorowanie. Program ten jest od 2005 r. corocznie 

kontynuowany, gdyż cieszy się bardzo dużą frekwencją i zainteresowaniem mieszkańców 

Rzeszowa. W 2018r. przeciw grypie zaszczepiono nieodpłatnie 5 550 mieszkańców 

Rzeszowa. Z Programu skorzystały osoby mające 50 i więcej lat oraz bez względu na wiek 

- osoby przewlekle chore, dorośli i dzieci z niedoborami odporności, pensjonariusze domów 

pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych zlokalizowanych na terenie 

Rzeszowa. Zastosowano najnowocześniejszą szczepionkę tzw. czterowalentną, dającą 

szerszą ochronę przeciwko grypie. Od kilku lat Miasto Rzeszów otrzymuje wyróżnienia 

przyznawane przez Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. W 2018 roku 

otrzymało tytuł „Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”. 

g) Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród 

mieszkańców miasta Rzeszowa. Program wczesnego wykrywania zakażeń WZW typu C ma 

na celu ograniczenie skali zakażeń wirusem HCV w populacji mieszkańców Rzeszowa, ich 

wczesne wykrywanie, oraz zwiększenie wiedzy społeczności Rzeszowa na temat czynników 

ryzyka wirusowego zapalenia wątroby typu C i profilaktyki w tym zakresie. W 2018 r.                         

z bezpłatnych badań na obecność przeciwciał anty – HCV we krwi, bez skierowania lekarza 

POZ, skorzystało 621 osób - kobiet i mężczyzn w wieku od 18 roku życia, z grup 

zwiększonego ryzyka zakażeniem HCV.  Wykryto 3 przypadki zakażenia WZW typu C. 

Osoby te skierowano do lekarza rodzinnego celem dalszej diagnostyki i specjalistycznego 

leczenia. Wszystkim uczestnikom programu udzielono informacji na temat zapobiegania 

zakażeniom HCV i przekazano ulotki w tym zakresie. Edukowano także ogół społeczeństwa 

Rzeszowa poprzez emisję spotu informującego o programie w autobusach miejskich. 

h) Badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. 

Lekarze ortopedzi zbadali w rzeszowskich szkołach podstawowych 1 780 uczniów klas 

pierwszych pod kątem występowania wad postawy. Zdiagnozowano je u 937 uczniów                  

(tj. 53 % przebadanej grupy). Prawidłowe postawy somatyczne stwierdzono u 843 uczniów 

(47 %). Do dalszego leczenia specjalistycznego skierowano 316 dzieci. Zajęcia                                  

z gimnastyki korekcyjnej zalecono 832 uczniom (tj.47 % uczniów przebadanych). 

Uczniowie ci zostaną objęci zajęciami z gimnastyki korekcyjnej w rzeszowskich szkołach. 

Zajęcia te, finansowane są od szeregu lat z budżetu Miasta Rzeszowa. Mieszkańcy 

Rzeszowa bardzo chętnie korzystają z finansowanych przez Miasto programów 

zdrowotnych i dobrze oceniają ich realizację. W roku ubiegłym z ww. programów 

skorzystało 9 267 mieszkańców Rzeszowa. Realizatorem programów był - wyłoniony                       

w trybie konkursu – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. 
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Ponadto, w ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa 

zorganizowano: 

a) Akcję pn.: „Rzeszowskie Święto Transplantacji”, która organizowana jest na 

Rzeszowskim Rynku od 8 lat. Jej celem jest propagowanie idei transplantacji. W 2018 r. 

odbyła się w dniu 19 maja. Główni organizatorzy akcji to Uniwersytet Rzeszowski, 

Politechnika Rzeszowska, Oddział Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1            

im. F. Chopina w Rzeszowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie oraz Centrum 

Medyczne MEDYK. Organizacja akcji odbywa się przy wsparciu Miasta w zakresie 

finansowym – bezpłatne udostępnienie sceny, nagłośnienia, energii elektrycznej oraz 

organizacyjnym, przy zaangażowaniu jednostek i służb miejskich. 

b) „Światowy Dzień Serca” - organizowany corocznie we wrześniu na Rzeszowskim 

Rynku, adresowany do ogółu mieszkańców Rzeszowa, w celu podnoszenia świadomości 

społecznej na temat zdrowego trybu życia i czynników ryzyka i profilaktyki w zakresie 

chorób serca i układu krążenia. Głównym organizatorem akcji jest Centrum Medyczne 

„MEDYK” i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Oddział Podkarpacki. Jej 

współorganizatorem jest także Miasto Rzeszów. Z bezpłatnych badań ciśnienia tętniczego 

krwi skorzystało 180 mieszkańców Rzeszowa, wykonano ok. 300 pomiarów poziomu cukru 

we krwi. Wszystkich chętnych edukowano w zakresie zapobiegania chorobom układu 

krążenia. 

c) Program pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”. Program 

ma na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu żywienia na zdrowie człowieka. 

Zajęciami edukacyjnymi objęto 1 659 uczniów w klasach I szkół podstawowych oraz 4 917 

uczniów w klasach VII i klasach kończących szkoły ponadgimnazjalne. Ponad 3 000 

uczniów skorzystało z porad indywidualnych udzielanych przez higienistki szkolne. 

e) Program pn.: „Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo” 

zapewnia kompleksową rehabilitację dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego 

oraz autystycznymi. W 2018 r. w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przebadano 144 dzieci.  

W wyniku konsultacji lekarskich u 42 dzieci wykryto zaburzenia rozwojowe i skierowano je 

do rehabilitacji w ramach NFZ. Pozostałe 102 dzieci i ich rodzice objęci zostali opieką 

profilaktyczną (konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, 

fizjoterapeutyczne). Rodzicom, ok. 300 niemowląt z problemami rozwojowymi - już 

korzystających z opieki Ośrodka - udzielono wsparcia i innych form pomocy w wychowaniu 

dziecka, nie mieszczących się w ramach kontraktu z NFZ. Na rzecz dzieci z autyzmem i ich 

rodziców wykonano 77 porad psychologicznych, 55 konsultacji w przedszkolach do których 

uczęszcza 8 dzieci autystycznych. Zrealizowano także 11 spotkań psychologa, pedagoga, 

logopedy, terapeuty zajęciowego z rodzicami oraz 11 indywidualnych psychoedukacji 

rodziców dzieci autystycznych. Pomocą pedagogiczno-logopedyczną objęto również                         
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5 dzieci zamieszkałych w Rzeszowie uczęszczających do Dziennego Oddziału 

Terapeutycznego dla Dzieci z Autyzmem w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. 

 

2.5.2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr LI/1121/2017 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. Określa on działania Miasta Rzeszowa                          

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz minimalizacji szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych. Skierowany jest do mieszkańców miasta, którzy w życiu 

prywatnym lub zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu i narkotyków 

oraz ich konsekwencjami, a także do wszystkich instytucji i organizacji społecznych, które 

zajmują się tą problematyką. 

W ramach wspomnianego Programu realizowane są następujące działania z zakresu 

profilaktyki uzależnień: 

a) Szkolne programy profilaktyczne uwzględniające organizację pozalekcyjnych 

zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Mają one na celu 

promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz kształtowanie nawyków                          

i przyzwyczajeń aktywnego, a także kulturalnego wypoczynku. W roku 2018 w zajęciach 

sportowo-rekreacyjnych dostosowanych do wieku uczestników, ich zainteresowań oraz 

umiejętności brało udział ponad 8 000 dziewcząt i chłopców z 50 rzeszowskich szkół. 

Równocześnie prawie 1 200 dzieci klas I i II szkół podstawowych, przebadanych 

i zakwalifikowanych przez lekarzy ortopedów uczestniczyło w zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych. W zawodach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy           

w zakresie programu „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk 

zmniejszeniem uzależnień młodzieży” rywalizowało około 7 000 dzieci i młodzieży. 

Uczestnicząc w zawodach uczniowie poznawali przede wszystkim zasady uczciwej 

rywalizacji „fair play”, właściwego zachowania się po przegranej i zwycięstwie, uczą się 

współdziałania w grupie, cierpliwości w dążeniu do celu, odpowiedzialności oraz wzmocnienia 

poczucia wiary we własne możliwości. 

b) Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 

promujące organizację imprez bezalkoholowych na rzeszowskich osiedlach. Ich 

nadrzędnym celem jest promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci 

i młodzież, propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja rodzinnych imprez 

bezalkoholowych, a także integracja mieszkańców osiedla. Imprezy o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym i sportowo-rekreacyjnym z udziałem dzieci, młodzieży oraz 
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rodziców realizowane są w ramach ścisłej współpracy Rad Osiedli i placówek oświatowo-

wychowawczych funkcjonujących na danym osiedlu. 

c) Program realizowany przez Dział Higieny Szkolnej SP ZOZ Nr 1 „Profilaktyka 

choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku 

szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego”. 

Głównym celem programu było uświadomienie uczniom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać              

w życiu codziennym, przekazanie informacji dotyczących wpływu nikotyny, alkoholu i innych 

używek na organizm człowieka, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

oraz kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego. 

Grupowe zajęcia edukacyjne prowadzone były m.in. w formie pogadanek, paneli 

dyskusyjnych, prezentacji multimedialnych. Uczestnicy otrzymali także materiały 

edukacyjne. Programem objęto 14 941 uczniów klas II,V,VI i VIII szkół podstawowych, 

klas III dotychczasowych gimnazjów oraz klas I i przedostatnich w szkołach 

ponadgimnazjalnych, udzielono również 4 099 porad indywidualnych w szkolnych 

gabinetach profilaktyki. 

d) Realizacja świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii indywidualnej oraz 

grupowej dla mieszkańców oraz zajęć profilaktycznych w szkołach dla dzieci, młodzieży,                

a także nauczycieli i rodziców w ramach programu profilaktyki uzależnień. Zgodnie                          

z umową realizowaną w roku 2018 przez SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień, udzielono 

1 884 indywidualnych oraz grupowych świadczeń diagnostycznych 

i psychoterapeutycznych, z których skorzystało 332 mieszkańców miasta. Pracownicy 

Centrum przeprowadzili 202 godziny szkoleń, warsztatów profilaktycznych i konsultacji 

psychoprofilaktycznych dla rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, jak również 

asystentów rodziny. W zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych uczestniczyło 13 151 

uczniów z 45 szkół. Miały one na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od środków 

psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy) oraz behawioralnym 

(uzależnienie od gier hazardowych, komputera, Internetu i innych technologii 

informacyjnych), a także zapobieganiu, rozpoznawaniu i właściwemu reagowaniu na 

sytuacje związane z przemocą. Prowadzone były również zajęcia dotyczące radzenia sobie 

ze stresem i emocjami, nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, poczucia 

własnej wartości oraz metod efektywnego uczenia się.  

e) Udział w kampaniach społecznych – uczniowie rzeszowskich szkół od wielu lat 

uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, której celem jest promowanie wśród młodych ludzi życia wolnego od używek, 

przemocy i nudy. W minionym roku 12 uczniów rzeszowskich szkół zostało laureatami 

konkursów organizowanych w ramach kampanii. 

f) Dotacje – w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, zgodnie z zapisami 
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ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Miasta 

dofinansowana jest działalność podmiotów realizujących profilaktyczne programy 

psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży oraz 

profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie uzależnień dla dzieci, 

młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. W minionym roku zawarto 21 umów. Celem 

realizowanych działań było podniesienie wiedzy na temat przyczyn i skutków uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych, zagrożeń wynikających z uzależnienia alkoholowego, promocja 

zdrowego stylu życia, wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach sprzyjających 

kontaktom z substancjami psychoaktywnymi oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów bez 

przemocy. Finansowane są także podmioty realizujące programy profilaktyczne 

uwzględniające organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, 

zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. W roku 2018 zawarto 87 umów z klubami sportowymi, międzyszkolnymi                             

i uczniowskimi klubami sportowymi, a także fundacjami i stowarzyszeniami. Prowadzone 

działania służyły zagospodarowaniu czasu wolnego, rozwojowi i doskonaleniu sprawności 

fizycznej, aktywnemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży w celu minimalizowania 

występowania negatywnych zjawisk społecznych, jak również wzrost świadomości na 

temat zagrożeń wynikających z uzależnień od substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym 

alkoholu, narkotyków, środków odurzających, tytoniu itp. 

g) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Komisja 

zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje 

zadania, które mają na celu skuteczne oddziaływanie w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta. W minionym roku złożono do 

Komisji 237 nowych wniosków dotyczących objęcia leczeniem przeciwalkoholowym osób 

nadużywających alkoholu. Komisja rozpatrzyła i załatwiła następujące sprawy: 134 wnioski 

skierowano do Sądu Rejonowego – Sadu Rodzinnego o wszczęcie postępowania w sprawie 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 55 wniosków zawieszono, 38 

umorzono,           w 18 sprawach pacjenci zobowiązali się do podjęcia leczenia w placówkach 

leczenia uzależnień na terenie Rzeszowa, przeprowadzono 118 rozmów motywujących do 

podjęcia leczenia z osobami zgłoszonymi do Komisji. Dla potrzeb Komisji biegli przebadali 

i wydali 87 opinii w sprawie ustalenia uzależnienia od alkoholu. Członkowie Komisji 

skontrolowali 37 punktów sprzedaży alkoholu. Przedmiotem prowadzonych czynności było 

przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń określonych w ustawie ze 

szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zakazu sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, 

na kredyt i pod zastaw oraz przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych. 
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2.5.3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022 została 

przyjęta uchwałą nr XXXVI/780/2016 Rady Miasta Rzeszowa  z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Określono w niej cztery obszary priorytetowe: 

- system pomocy społecznej, 

- społeczność lokalna i polityka wsparcia rodziny, 

- polityka senioralna, 

- osoby z niepełnosprawnością zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Cele i działania zaproponowane dla poszczególnych obszarów realizowane są na 

bieżąco w sposób ciągły przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz 

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Rozwiązania zaproponowane w przyjętej 

Strategii wdrażane są zarówno w ramach możliwości własnych, jak i jako efekt współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

W bieżącym roku zostanie zlecone opracowanie szczegółowego raportu na temat 

dotychczasowej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, który zostanie 

przedstawiony Radzie Miasta Rzeszowa jako odrębny dokument. 

 

2.5.4. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2014-2018 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2018 

został przyjęty uchwałą Nr LXXVI/1384/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 

2014r. Jego realizacja przewidziana była na okres 5-ciu lat. Obejmował 257 zadań. 

Poszczególne zadania miały bardzo różne terminy realizacji. Była to realizacja jednorazowa, 

realizacja coroczna lub realizacja rozłożona na poszczególne lata. 

 
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie 
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W 2018 r. zrealizowano 125 zadań, w tym jedno zadanie zostało zrealizowane 

zamiennie. W ramach realizacji Programu w 2018r. wykonano m.in. roboty budowlane                   

w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów BHP w DPS przy                             

ul. Powstańców Styczniowych 37. Wykonano tam również remont balkonów i tarasów oraz 

wykonano malowanie pomieszczeń na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego.                      

W DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 wykonano wyrównanie posadzek i ułożono 

płytki/wykładziny w pokojach mieszkalnych. Remont tarasu i wymiana drzwi wejściowych 

do pokoi mieszkalnych zostały wykonane w filii DPS przy ul. Łabędziej 9.  

W ramach ww. Programu w 2018r. przeprowadzono wiele szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, 

prowadzono działania edukacyjne, zorganizowano liczne imprezy sportowe, kulturalne, 

integracyjne oraz turystyczne. 

W całym okresie realizacji Programu tj. w latach 2014 – 2018 zrealizowano                        

195 zadań, w tym 5 zadań zostało zrealizowanych częściowo.  38 zadań nie udało się 

zrealizować, a w 24 przypadkach jest brak informacji o realizacji zadań. 

W ramach realizacji Programu oprócz zadań wymienionych powyżej, zrealizowano 

m.in. zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a oraz 

wykonano remont kuchni i pralni wraz zapleczem w tej placówce. W DPS przy ul. 

Powstańców Styczniowych 37  wykonano modernizację instalacji przyzywowej, a w DPS 

przy ul. Powstańców Śląskich 4 wykonano generalny remont kuchni wraz z windą towarową 

i zapleczem magazynowym oraz wyposażono  pięć pomieszczeń terapii zajęciowej. 

W ramach Programu zlikwidowano szereg barier architektonicznych,                                        

tj. m.in. dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu 

Publicznym Nr 42, dobudowano zewnętrzny szyb windowy i zamontowano windę                              

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 17, zakupiono i zamontowano platformę do 

przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Nr 3. 

W ramach realizowanych zadań doposażono w sprzęt rehabilitacyjny i dydaktyczny szereg 

różnych jednostek. 

 

2.5.5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 został przyjęty 

Uchwałą Nr LV/1307/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. W 2018 r.                           

w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowano działania dla 121 

rodzin zastępczych, w których było umieszczonych 161 dzieci oraz dla 81 dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Program obejmuje 29 działań.  

Z uwagi na brak kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych nie osiągnięto 

limitu utworzenia rodzin zastępczych zawodowych (limit rodzin -  4). Powstała 1 rodzina 
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zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, nie utworzono rodzinnego 

domu dziecka. Utworzono 3 rodziny zastępcze niezawodowe i 4 spokrewnione. 

Zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia 60 godzinne dla 9  kandydatów do 

pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwa szkolenia 15 godzinne dla                                     

4 kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego. 

Wszystkie rodziny zastępcze są objęte wparciem koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Zostało zrealizowane działanie „zapewnienie wsparcia osobom pełniącym funkcję 

rodzin zastępczych w przezwyciężaniu problemów poprzez pomoc psychologiczną, 

pedagogiczną i prawną”; z tej formy pomocy skorzystało 55 rodzin, udzielono 213 porad. 

Prowadzono grupę wsparcia dla rodziców zastępczych (2 edycje, 18 spotkań,                     

16 uczestników), grupę socjoterapeutyczną dla wychowanków rodzin zastępczych i dzieci 

własnych rodziców zastępczych (1 grupa dla 5 wychowanków). Zorganizowano wsparcie 

wolontariuszy dla 21 dzieci. 

Wszystkie rodziny zastępcze skorzystały ze wsparcia finansowego. Przyznano 

świadczenia fakultatywne dla prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej - kwota 

wydatkowanych środków 267 958,03 zł. Przyznano dzieciom umieszczonym w rodzinach 

zastępczych dodatki wychowawcze - kwota wypłaconych świadczeń: 593 868,17 zł. 

W ramach integracji środowiska rodzin zastępczych zorganizowano dla                                 

46 wychowanków rodzin zastępczych spotkanie ze św. Mikołajem oraz piknik z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego, w którym wzięło udział około 120 osób. 

 
Spotkanie ze św. Mikołajem 
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W ramach zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym częściowo lub 

całkowicie  opieki rodziców biologicznych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej 

zorganizowano 505 zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, w których 

wzięło udział 24 dzieci; spotkania grupowe z dziećmi w wieku szkolnym: 12 spotkań                        

w których wzięło udział 23 dzieci; zajęcia z Pedagogiki Zabawy „Klanza”: 14 spotkań                         

w których wzięło udział 4 dzieci; 243 zajęć ogólnorozwojowych, w których wzięło udział               

23 dzieci. 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych 67 dzieci skorzystało z poradnictwa 

specjalistycznego; odbyło się 249 spotkań terapeutycznych oraz 200 spotkań                                   

z psychologiem; 11 dzieci objętych było opieką logopedyczną, odbyło się 390 zajęć;                          

1 dziecko objęte było wsparciem surdologpedy, odbyło się 36 spotkań; 8 dzieci było 

objętych wsparciem psychiatrycznym; 23 dzieci odbyło badania i obserwacje 

psychologiczne. 

Zapewniono pomoc i wsparcie usamodzielniającym się wychowankom pieczy 

zastępczej, realizowano 123 indywidualnych planów usamodzielnienia. Ze 

specjalistycznego wsparcia korzystało 4 wychowanków, udzielono im 50 porad. Z pomocy 

finansowej na zagospodarowanie skorzystało 14 wychowanków; 12 wychowanków 

skorzystało z pomocy finansowej na usamodzielnienie; 66 korzystało z pomocy finansowej 

na kontynuowanie nauki. W 2018 r. udzielono pomocy w formie mieszkania chronionego   

5 wychowankom, w mieszkaniach chronionych zapewniono 4 miejsca, podniesiono 

standard 2 mieszkań chronionych. 

 

2.5.6. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata                           

2016 –2018 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018 został przyjęty Uchwałą 

Nr XXIV/5I7 12016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r. Program był 

dokumentem opartym na przepisach Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, która w art. 176 pkt. 1 zawiera zapis o opracowaniu 

i realizacji, w ramach zadań własnych gminy, trzyletnich gminnych programów wspierania 

rodziny. Program przewidywał tworzenie optymalnych warunków do poprawy jakości 

funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, poprzez podjęcie działań profilaktycznych, działań obejmujących 

diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną oraz działań wspierających                        

i wzmacniających rodzinę biologiczną.  

 Głównym celem programu było tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu 

funkcjonowaniu rodziny poprzez rozwijanie systemu profilaktyki wsparcia dzieci i rodzin 
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przeżywających trudności w wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczej z terenu 

Gminy Miasta Rzeszowa. 

Program dzielił się na 6 celów szczegółowych. Pierwszym z nich było zapewnienie 

rodzinom bezpieczeństwa socjalnego poprzez dostarczenie usług i świadczeń rodzinom 

żyjącym w trudnych warunkach materialnych. W ramach tego zadania w 2016 roku ze 

wsparcia finansowego MOPS w Rzeszowie skorzystało 4 182 rodzin, w 2017 roku - 3 731 

rodzin, a w 2018 roku - 3 391 rodzin. Dożywianiem objętych zostało w 2016 roku 1 502 

dzieci i młodzieży, w 2017 roku 1 138 małoletnich, natomiast w 2018 roku 1 072 dzieci.     

W ramach dofinansowania do zakupów szkolnych z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 

w 2016 roku 82 dzieci, w 2017 roku 54 dzieci, natomiast w 2018 roku 5 małoletnich. 

Jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka otrzymało w latach 2016- 2018 łącznie            

404 rodziny. 

W ramach corocznej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” udział wzięło                               

w 2016 roku 89 rodzin, w 2017 roku 30 rodzin, w 2018 roku 46 rodzin. Łącznie z pomocy 

żywnościowej w ramach programów skorzystało w okresie trwania Programu 4 068 rodzin. 

W ramach finansowej pomocy, rodzinom przyznano w 2016 roku 8 290 świadczeń 

rodzinnych, w 2017 roku 8 779 świadczeń, natomiast w 2018 roku 8 980 świadczeń.                        

W 2016 roku pomocą w formie dodatku mieszkaniowego zostało objętych 2 821 rodzin,                  

w 2017 roku 2 598 rodzin, a w 2018 roku 2 385 rodzin. Zryczałtowany dodatek 

energetyczny pobrało w tym czasie łącznie 2 476 rodzin. W okresie trwania Programu 

świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego zostało objętych 1 004 rodzin w 2016 roku, 

836 w 2017 roku oraz 801 w 2018 roku. W latach 2016- 2018 zostało wydanych łącznie              

5 785 „Kart Dużej Rodziny” oraz 3 914 kart „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza”.  

 
Karta „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza” 
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Ponadto w ramach realizacji polityki prorodzinnej państwa, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rzeszowie zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe rodzin poprzez 

przyznawanie świadczeń wychowawczych, którymi objętych zostało w 2016 roku 12 214 

rodzin, w 2017 roku 14 080 rodzin i w 2018 roku 13 857 rodzin. Świadczeniami w ramach 

Rządowego Programu „Dobry Start” wprowadzonego w życie w 2018 roku objętych zostało 

13 912 rodzin. W 2018 roku wypłacono również 724 świadczenia rodzicielskie. Ponadto               

w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono w latach                    

2017- 2018 każdorazowo 29 rodzinom świadczenia pieniężne. W ramach pomocy dzieciom 

i młodzieży dotkniętych trudną sytuacją finansową wypłacono w 2016 roku 1 758 

stypendiów socjalnych, w 2017 roku 1 740, natomiast w 2018 roku 1 794 świadczenia. 

Ponadto z akcji „Energetyczny Tornister” na przestrzeni lat 2016- 2018 skorzystało łącznie 

190 dzieci. W spotkaniu ze Św. Mikołajem corocznie brało udział kilkaset dzieci, z czego                  

w 2016 roku 199, w 2017 roku 190, natomiast w 2018 roku 102 dzieci. Z wypoczynku 

letniego w okresie trwania Programu skorzystało łącznie 491 dzieci pochodzących z rodzin 

objętych wsparciem MOPS w Rzeszowie. W ramach umożliwienia uczestnictwa dzieciom                   

i młodzieży w zorganizowanych formach spędzania wolnego czasu w kilkunastu placówkach 

wsparcia dziennego działających na terenie Miasta Rzeszowa z pomocy skorzystało w 2016 

roku 764 dzieci, w 2017 roku 639 dzieci i w 2018 roku 611 małoletnich. W ramach 

obowiązku świadczenia pracy socjalnej przez pracowników socjalnych z ww. formy 

wsparcia skorzystało w 2016 roku 531 rodzin, w 2017 roku 486 rodzin, natomiast w 2018 

roku 587 rodzin. Specjalistycznym wsparciem w formie poradnictwa objętych zostało                    

w 2016 roku 931 rodzin, w 2017 roku 927 rodzin i w 2018 roku 868 rodzin. Rodzinom,                 

w których występuje niepełnosprawność lub choroba, MOPS w Rzeszowie umożliwił 

skorzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych, którymi objętych zostało                              

w 2016 roku 93 rodziny, w 2017 roku 111 rodzin i w 2018 roku 116 rodzin. Efektem 

wymienionych działań była poprawa sytuacji materialnej rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych z terenu Gminy Miasta Rzeszowa. 

Kolejnym celem szczegółowym realizowanym w ramach Programu było 

wzmacnianie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, mające na 

celu przywrócenie rodzicom zdolności do pełnienia ról rodzicielskich. W ramach tego 

zadania opracowano w 2016 roku 330 kart diagnozy środowiska, w 2017 roku 649 kart, 

natomiast w 2018 roku 397 kart. Ponadto łącznie w latach 2016- 2018 opracowano                     

213 kart rodzin z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi. W ramach prowadzenia pracy 

środowiskowej z wykorzystaniem zasobów rodziny i środowiska lokalnego wsparciem 

pracownika socjalnego objętych zostało łącznie 260 rodzin, natomiast ze wsparcia 

asystenta rodziny skorzystało 173 rodziny. W ramach rozwijania umiejętności opiekuńczo 

wychowawczych rodzin będących w kryzysie podopieczni MOPS brali udział w warsztatach 

kompetencji rodzicielskich „Rodzicem być” oraz w warsztatach dla rodziców w Ośrodku 
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Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Ponadto organizowane były 

również w ramach pracy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej „Narady Grupy Rodzinnej”. W latach 

2016-2018 w ramach zapewnienia specjalistycznego wsparcia dla rodzin z dziećmi,                         

z poradnictwa specjalistycznego skorzystało łącznie 2 726 rodzin, natomiast 790 dzieci                   

i młodzieży skorzystało z oferty świetlic socjoterapeutycznych. Pracownicy socjalni oraz 

asystenci rodziny zatrudnieni w MOPS w Rzeszowie w ramach prowadzenia pracy                        

z rodzinami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej 

opracowali łącznie w latach 2016 - 2018 134 plany pracy z rodzicem biologicznym.                         

W ramach budowania oparcia społecznego rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez inicjowanie rodzin wspierających                                 

i wolontariuszy łącznie w okresie trwania Programu ze wsparcia wolontariuszy skorzystało 

77 rodzin z dziećmi oraz odbyły się 3 kampanie społeczne na rzecz inicjowania grup 

wsparcia. Efektem ww. działań była poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających 

trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej i przywrócenie im zdolności 

do prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich. 

Kolejnym celem szczegółowym Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2016- 2018 była reintegracja społeczna rodzin oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym 

poprzez podejmowanie działań interdyscyplinarnych w obszarze wsparcia dziecka i rodziny. 

W ramach tego zadania rozwijano współpracę interdyscyplinarną na rzecz rozwiązywania 

problemów opiekuńczo - wychowawczych w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych 

dotyczących kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie oraz „Narad Grupy Rodzinnej”. 

Ponadto podejmowana była praca z rodzicem biologicznym na rzecz dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej i praca z rodzinami objętymi wsparciem asystenta 

rodziny. Efektem tych działań było kompleksowe wsparcie rodziny pozostającej w sytuacji 

kryzysowej poprzez realizację działań interdyscyplinarnych. 

Czwartym celem szczegółowym Programu było budowanie sieci wsparcia dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez 

realizację wspólnych działań z lokalnym otoczeniem społecznym i obywatelskim, 

instytucjami publicznymi i partnerami lokalnymi. W ramach tego zadania podejmowano 

szeroką współpracę z instytucjami, organizacjami i partnerami lokalnymi zajmującymi się 

udzielaniem wsparcia i pomocy rodzinie, a także organizowano działania profilaktyczne                   

i edukacyjne poprzez placówki, organizacje i partnerów lokalnych, a także realizowano 

programy i projekty na rzecz rodzin z dziećmi. Efektem tych działań było utworzenie sieci 

wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych. 

Następnym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018 było 

podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji i organizacji wspierających rodzinę i dzieci. 

W ramach tego zadania na przestrzeni ostatnich 3 lat zorganizowano w instytucjach 
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zajmujących się pomocą rodzinie ponad 1600 szkoleń, warsztatów, sympozjów i superwizji. 

Efektem tych działań było zwiększenie kwalifikacji i kompetencji pracowników instytucji                  

i organizacji wspierających rodzinę i dzieci, jak również podniesienie jakości usług 

świadczonych przez podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny z terenu Miasta 

Rzeszowa. 

Ostatnim celem szczegółowym Programu było podnoszenie świadomości społecznej 

i wiedzy mieszkańców Gminy Miasta Rzeszowa z zakresu systemu wspierania rodziny i roli 

rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego. W ramach tego działania 

upowszechniano informacje o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc na rzecz 

dziecka i rodziny, a także opracowywano materiały informacyjno- edukacyjne skierowane 

do rodzin z dziećmi. Efektem tych działań było podniesienie świadomości oraz zwiększenie 

wiedzy mieszkańców miasta Rzeszowa na temat oferowanych form wsparcia dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

 

2.5.7. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016–2020 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                

w Rodzinie na lata 2016 – 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXI/445/2015 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2015 r. W roku 2018 obejmował szereg zadań 

interdyscyplinarnych. W program zaangażowanych jest wiele instytucji oraz innych 

podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Poszczególne zadania miały bardzo różne terminy realizacji. Była to realizacja 

jednorazowa, realizacja coroczna lub realizacja rozłożona na poszczególne lata. 

Program przewiduje cele szczegółowe takie jak: 

  a) podniesienie świadomości społecznej i zintensyfikowanie działań profilaktycznych  

i interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 

poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa, w tym zainteresowanych służb na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie, 

  b) diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w Rzeszowie w tym w ustalenie odsetka 

populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, 

c) analiza zjawiska na podstawie raportów monitoringowych dotyczących działań 

podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy przez instytucje działające na 

terenie Miasta Rzeszowa, 

d) podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn  

i skutków przemocy w rodzinie; zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu 

przemocy w rodzinie poprzez akcje plakatowe oraz publikację informacji na stronach 

instytucji publicznych, 
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e) poprawa jakości systemu działań profilaktycznych poprzez opracowanie                            

i realizację szkoleń profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych                          

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, szkolenia dla 

personelu medycznego Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Rycerskiej 4                            

w Rzeszowie, udział w audycjach radiowych, wywiady prasowe na temat przemocy w rodzinie, 

publikacje autorskie dot. przemocy w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”, 

f) prowadzenie szkoleń otwartych dla nauczycieli i rodziców dot. konfliktów, przemocy 

seksualnej wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń dla pedagogów szkolnych                                

i nauczycieli przedszkoli, prowadzenie szkoleń z procedury Niebieskiej Karty dla Rad 

Pedagogicznych Rzeszowskich szkół wszystkich etapów, prowadzenie punktów 

konsultacyjnych dla rodziców na terenie rzeszowskich szkół i przedszkoli, szkolenia dla 

rodziców i opiekunów „Szkoła dla rodziców”, „Warsztaty dla dobrych rodziców”, 

g) prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy 

metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

h) zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, 

i) nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi 

oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą                     

w rodzinie, 

j) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach  Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz w podejmowanych przez Zespół inicjatywach, 

k) upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania 

pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
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2.6. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwo 

2.6.1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest został przyjęty uchwałą                                                 

Nr VIII/136/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r., a następne zmieniony 

uchwałą Nr XI/240/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 31 maja 2011 r., uchwałą                            

Nr XXIII/485/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 28 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XLIV/842/2012 

Rady Miasta Rzeszowa z 18 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XLIV/842/2012 Rady Miasta 

Rzeszowa z 18 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XLVIII/1265/2014 z 28 stycznia 2014 r., 

uchwałą Nr IX/171/2015 z 28 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr XXV/554/2016 z dnia                           

26 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XLI/885/2017 z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą                                

Nr LXV/1542/2018 z dnia 25 września 2018 r. 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowany jest na 

terenie miasta Rzeszowa od 2011 r. Corocznie  można uzyskać dotacje na pokrycie pełnych 

kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowanie ich do 

transportu, samego transportu oraz unieszkodliwienie ich na składowisku odpadów. 

Program określa ilość azbestu i wyrobów zawierających azbest, które są 

przeznaczone do usunięcia na terenie miasta na 5490,59 ton (Mg). Ilość azbestu 

usuniętego z terenu Miasta Rzeszowa w 2018 roku wyniosła 114,95 ton (Mg), natomiast 

ilość azbestu usuniętego w latach 2011 – 2018 wyniosła 2034,28 ton (Mg).  
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2.6.2. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rzeszowa 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rzeszowa został przyjęty Uchwałą 

Nr XI/194/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2015 r. na lata 2016 - 2022. 

Przedstawiono w nim harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadań, określono realny 

scenariusz realizacji Programu oraz wskazano źródła finasowania działań naprawczych na 

realizację działań. Ze względu na brak źródeł dofinansowania na realizację działań 

założonych na lata 2016-2018, działania zaplanowane na ten okres nie zostały 

zrealizowane. 

 

2.6.3. Program Ochrony Środowiska Miasta Rzeszowa 

Program Ochrony Środowiska Miasta Rzeszowa przyjęty został Uchwałą 

Nr XXXV/743/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. Na potrzeby 

opracowania Programu w 2016 r. dokonano oceny stanu środowiska na terenie miasta. 

W ocenie tej uwzględniono obszary ewentualnej interwencji tj.: ochrona klimatu i jakości 

powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 

gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami 

i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi 

awariami. 

Program Ochrony Środowiska Miasta Rzeszowa podzielony jest na następujące obszary 

interwencji: 

a) Ochrona klimatu i jakości powietrza. W ramach tego obszaru podjęto 

następujące działania: 

- zakupiono tabor niskoemisyjny - wprowadzono do użytkowania  10 autobusów 

elektrycznych, które kursować będą na najbardziej obciążonych liniach. Dzięki temu 

ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń i hałasu pochodząca z komunikacji publicznej, 

Ponadto montowane są nowoczesne wiaty, na dachach których znajdują się panele 

fotowoltaiczne pokrywające część zapotrzebowania na energię elektryczną. Odnawialne 

źródła energii znalazły zastosowanie również w obiektach dworca lokalnego, a także 

pylonach z gablotami na rozkłady jazdy, 

- wymieniono oprawy oświetleniowe - zamontowano 16 energooszczędnych opraw 

oświetleniowych w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu                                

Gen. Władysława Andersa”, 

- podjęto działania promocyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza - 

ogłoszono konkurs pn. „Eko wiersz”, objęto patronatem akcje „Kochasz dzieci, nie pal 

śmieci”, przeprowadzono prelekcje w szkołach, rozdystrybuowano  ulotki edukacyjne, 

- podjęto działania promocyjno – edukacyjne w zakresie ochrony powietrza, w tym 

zachęcające mieszkańców do podłączania się do miejskiej sieci cieplnej - zrealizowanych 
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zostało 17 zadań związanych z promocją ciepła systemowego. Obejmowały one organizację 

konferencji szkoleniowej oraz publikacje artykułów w gazecie lokalnej i ogólnokrajowej,                  

a także działania reklamowe i promocyjne podczas różnego rodzaju akcji, konkursów, 

koncertów itp. organizowanych na terenie miasta, 

- prowadzono termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. szkół, 

domów pomocy społecznej oraz budynków mieszkalnych, 

- montowano instalacje wykorzystujące źródła energii odnawialnej (kolektory 

słoneczne) na obiektach należących do Miasta (baterie są również wykorzystywane do 

oświetlania przejść ulicznych). W ramach dwóch projektów (ROF) pozyskano środki na 

montaż instalacji fotowoltaicznych w 58 budynkach użyteczności publicznej. W ramach 

projektu parasolowego zawarto również 955 umów z mieszkańcami terenu ROF na montaż 

instalacji fotowoltaicznych, 

- wyposażano żłobki i docelowo przedszkola w oczyszczacze powietrza, 

- systematycznie likwidowano piece i wprowadzano centralne zasilanie w ciepło, 

- rozwój i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej, 

- sprzątanie ulic i ich zwilżanie w celu ograniczenia pylenia, 

- kontrole Straży Miejskiej w zakresie spalania odpadów w kotłowniach należących 

do osób fizycznych (gospodarstwach domowych). Straż posiada możliwość poboru próbek 

żużli i popiołów z kotłów i palenisk, które przekazywane są do akredytowanego 

laboratorium. W 2018 roku Straż Miejska przeprowadziła 1174 kontroli pod kątem spalania 

odpadów (wystawiono 32 mandaty), 

- kontrole pojazdów przez Policję pod kątem dopuszczalnych norm emisji spalin. 

Prezydent Miasta Rzeszowa zakupił dla Miejskiej Policji urządzenia niezbędne do 

przeprowadzania kontroli aut na drogach w mieście (dymomierz, analizator spalin, 

sonometr) – za kwotę 50 tys. zł. W przypadku przekroczenia norm emisji spalin Policja 

zatrzymuje dowód rejestracyjny, a kierowca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych 

badańw okręgowych stacjach kontroli. Tylko w 2018 roku Policja przeprowadziła 1354 

kontroli (liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – 616), 

- użyczenie terenu dla WIOŚ pod zamontowanie stacji monitoringu dla badania 

zanieczyszczeń pochodzących  z transportu. Stacja zlokalizowana jest przy ul. Piłsudskiego. 

Ponadto, Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do projektów unijnych, w ramach 

których będzie można uzyskać dofinasowanie na wymianę pieców na paliwo stałe na piece 

na ekogroszek - V klasy, piece gazowe, piece na biomasę czy też przyłączenie do miejskiej 

sieci cieplnej.  

b) Zagrożenia hałasem. W ramach tego obszaru podjęto następujące działania: 

- rozwój sieci stacji rowerów miejskich – w 2018 r. Rzeszowski System Roweru 

Miejskiego funkcjonował w oparciu o dwa rodzaje pojazdów tj. rowery w ilości 100 sztuk               
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i skutery elektryczne w ilości 20 sztuk. Wypożyczanie pojazdów odbywało się                                   

w wyznaczonych strefach, natomiast ich zwrot możliwy był w każdym miejscu miasta.  

 

 
Skutery elektryczne w Rzeszowie 

 

- rozbudowa sieci ścieżek rowerowych – w 2018 r. wybudowano 4502 metrów 

bieżących nowych ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych, 

- rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych - w 2018 r. wybudowano 513,70 mb ciągu 

pieszo-rowerowego (ul. Odrzykońska – ul. Iwonicka), 

 
Ścieżka rowerowa nad rzeką Wisłok 
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c) Gospodarowanie wodami. W ramach tego obszaru podjęto następujące działania: 

- wykonano konserwację rowów melioracyjnych - w 2018 r. zabiegom 

konserwacyjnym poddane zostały rowy melioracyjne na długości 35,6 km, 

- wykonano konserwację rowów odwadniających tereny budowlane – w 2018 r.  

roku zabiegom konserwacyjnym poddane zostały rowy odwadniające i potoki na długości 

26 449 metrów bieżących. 

d) Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach tego obszaru podjęto następujące 

działania: 

- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – 

w 2018 r. długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 7,3 km, natomiast 

zmodernizowanej 4,7 km, 

- budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rzeszowa - 

W 2018 r. łączna długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej 

wyniosła 14 390 metrów bieżących, 

- budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Rzeszowa w 2018 r. 

Długość wybudowanej sieci wyniosła 13,8 km, natomiast  zmodernizowanej 8,2 km, 

- monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej w 2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rzeszowie przystąpiło do opracowania programu 

funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania, natomiast jego realizacja  planowana jest                    

w latach 2019-2020. W ramach opracowywanego programu funkcjonalno-użytkowego 

dokonano m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego wyposażenia obiektów wodociągowych                                                                               

wraz z siecią wodociągową. Podobne działania przeprowadzono w obiektach i na sieci 

kanalizacji sanitarnej. Wg powstałej koncepcji, rzeszowska sieć wodociągowa będzie 

podzielona na 70 sektorów, ponadto na całej sieci wodociągowej rozlokowanych będzie              

96 punktów pomiarowych wyposażonych w aparaturę do pomiaru przepływu i ciśnienia 

oraz przekazu telemetrycznego. Dodatkowo dla celów monitoringu zostaną poddane 

opomiarowaniu główne ciągi magistralne transportujące wodę do obiektów wodociągowych 

miasta. Wymienione punkty pomiarowe, których łączna ilość wyniesie  106 szt., zostaną 

objęte systemem monitoringu nadzorowanym w trybie on-line. Obiekty (hydrofornie, 

pompownie) będą mieć możliwość sterowania zdalnego tj. zmianę wartości zadanej 

ciśnienia – automatyczne obniżenie ciśnienia w godzinach nocnych oraz zatrzymanie pracy 

pomp z poziomu aplikacji w systemie wizualizacji głównej stacji dyspozytorskiej. 

Dodatkowo PFU przewiduje 15 obiektów (zbiorniki retencyjne oraz strategiczne pompownie 

wody), w których będzie wykonywany ciągły pomiar jakości wody. Przewiduje się analizę 
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następujących parametrów: mętność, zawartość dwutlenku chloru, odczyn pH, 

przewodność wody oraz zawartość rozpuszczonych związków organicznych.  

Na głównych kolektorach sieci kanalizacyjnej będzie wykonanych 40 punktów 

pomiarowych służących do monitorowania wypełnienia ciągów magistralnych. Ponadto 

monitoringowi poddane zostaną punkty odbioru ścieków z sąsiednich gmin. 

e) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. W ramach tego 

obszaru podjęto następujące działania: 

- zakupiono 44  pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, 

- zmniejszenie ilości wyrobów azbestowych - w 2018 r. z terenu miasta usunięto 

114,95 Mg wyrobów azbestowych, 

- rozbudowę kompostowni odpadów zielonych na terenie Miasta Rzeszów –  zadanie 

nie zostało zrealizowane, 

- budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów 

oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. W 2018 r. zakończono rozruch wraz z badaniami 

procesowymi instalacji odwadniania suszenia osadów, stanowiących zasadniczą część 

zadania, osiągając założone parametry m.in. w zakresie suchej masy osadów 

odwodnionych (28%) i wysuszonych (93%), zużycia ciepła czy efektywności usuwania 

amoniaku i siarkowodoru z powietrza przez biofiltry. Dla zmniejszenia uciążliwości 

rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów zhermetyzowano dwa osadniki wstępne    

i zbiornik retencyjny – są one przykryte zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego. 

Uciążliwe związki zapachowe będą utylizowane w instalacji dezodoryzacji w oparciu                         

o biofiltry. W ramach zadania przeprowadzono także roboty naprawcze w istniejących 

obiektach oczyszczalni m.in. zmodernizowano komory fermentacyjne, w których 

produkowany jest biogaz, powstał nowy budynek obsługi oczyszczalni, zmodernizowano 

elewacje i dachy istniejących budynków technologicznych. Rozpoczęta została również 

modernizacja dróg i placów, która dokończona zostanie w 2019 roku, 

- działania informacyjno–edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi - w 2018 r. W ramach tych działań zrealizowanych zostało 5 zadań: 

- przedłużenie licencji na umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Rzeszowa interaktywnej gry edukacyjnej dla dzieci pn. „Segreguj odpady”, 

- opracowanie i dystrybucja edukacyjno-informacyjnego dodatku do gazet 

lokalnych, 

- wydrukowanie informatorów dotyczących systemu gospodarowania odpadami, 

- zamówienie ulotek informacyjnych dotyczących systemu gospodarowania 

odpadami, 

- emisję informacji dotyczącej zasad segregacji odpadów na monitorach 

informacyjnych MPK-Rzeszów Sp. z o.o. 

f) Zasoby przyrodnicze. W ramach tego obszaru podjęto następujące działania: 
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- nasadzenia zieleni i wykonanie nowych trawników na terenach zielonych 

i w parkach na terenie miasta - w 2018 r. nasadzonych zostało 678 szt. drzew i 1533 szt. 

krzewów, 

- nasadzenia zieleni na terenach obiektów użyteczności publicznej – w 2018 r. 

nasadzonych zostało 1017 szt. drzew oraz 6278 szt. krzewów. 

- modernizacja parków miejskich – w 2018 r. zmodernizowano park na osiedlu 

Miłocin. 

 

2.6.4. Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rzeszowa 

na lata 2018 – 2022 

Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rzeszowa na lata 2018 – 

2022 został przyjęty Uchwałą Nr LXII/1437/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 

2018 r. W jego ramach podjęto następujące działania: 

a) przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem 

od DK 19 ul. Podkarpacka do DW ul. Sikorskiego w Rzeszowie – w ramach realizacji tego 

działania w 2018 r. zostały zrealizowane następujące zadania: „Rozbudowa                                           

Al. Gen. W. Sikorskiego” – 2 322 m.  Koszt wykonania 22 261 620 zł  oraz  „Przygotowanie 

i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej                  

nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – łącznik do S19” -  2 960 m.  Koszt wykonania: 

49 368 779 zł, 

 
Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 
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b) przebudowa Al. Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Ambrożego Towarnickiego 

do Al. Łukasza Cieplińskiego - w ramach realizacji tego działania w 2018 r. zostało 

zrealizowane zadanie pn.: „Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego” - 215 m.                      

Koszt wykonania: 1 825 862 zł, 

 
Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego 

c) rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Cichej do                      

ul. Kępy - w ramach realizacji tego zadania w 2018 r. zostało zrealizowane zadanie                      

pn.: „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego” – 1 zatoka . Koszt wykonania:  

298 890 zł, 

d) pozostałe zadania, nieujęte w programie: 

- „Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką”-                   

825 m. Koszt wykonania 3 977 397 zł, 
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Droga łącząca ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 

 

- „Budowa ronda  na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza” - Koszt wykonania 

2 664 155 zł, 

- „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego” – Koszt 

wykonania:298 890 zł, 

- „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do 

osiedla Ogrody Hiszpańskie” – Koszt wykonania: 247 000 zł, 

- „Przebudowa ul. Kościuszki” – 126 m. Koszt wykonania: 2 410 800 m, 

- „Budowa drogi 5 KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów” – 430 m. Koszt 

wykonania: 1 832 662 zł, 

-„Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej” – 428 m. Koszt wykonania: 

1 688 444 zł, 

- „Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku                      

ul. Żmigrodzkiej” – 450 m. Koszt wykonania: 962 852 zł, 

- „Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej” - 316 m. Koszt 

wykonania: 1 485 597 zł, 

- „Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze –  196 m.  Koszt 

wykonania: 748 146 zł, 

- „Rozbudowa ul. Wawelskiej” – 235 m. Koszt wykonania: 882 564 zł, 

e) promocja komunikacji rowerowej i rozwój ścieżek rowerowych - w 2018 r.                 

w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” 
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zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego 

chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej”. W ramach realizacji w/w zadania 

wykonano drogę rowerową o nawierzchni asfaltowej o długości 513,70 m i szerokości                  

2,5 m, zamontowano 10 szt. ławek z oparciem, ustawiono 7 szt. koszy na śmieci oraz                 

4 szt. stojaków na rowery. Koszt wykonania zadania: 555 393, 64 zł brutto, 

f) promocja komunikacji zbiorowej – podjęto działania promocyjne związane                           

z wdrożeniem współfinansowanych ze środków unijnych projektów obejmujących 

rozbudowę układu komunikacyjnego, zakup nowoczesnego taboru autobusowego oraz 

systemu informacji pasażerskiej. Bieżąca analiza wniosków rad osiedli i pasażerów oraz 

prognozowanie potrzeb w oparciu o ocenę ich zasadności skutkuje upłynnieniem ruchu 

autobusów i zapewnieniem dogodnych przesiadek poprzez lepszą koordynację przewozów. 

Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej i promowanie jej poprzez środki 

masowego przekazu, zebrania osiedlowe, ulotki, plakaty, nowe formy sprzedaży biletów 

sprawiły, że w Rzeszowie rośnie liczba pasażerów, 

g) promocja pojazdów „cichych” – w wyniku przetargu na zakup 10 elektrobusów                 

i systemu ładowania, który został ogłoszony w lutym 2017, w IV kwartale 2018 r. 

dostarczono zamówiony tabor i ładowarki. Dzięki temu po najbardziej obciążonych liniach 

będą kursować autobusy elektryczne, charakteryzujące się bezemisyjnością, jeśli chodzi                    

o spaliny i nieporównywalnie mniejszym hałasem w trakcie jazdy. Wprowadzenie nowych 

autobusów było promowane na spotkaniach, w mediach i podczas udzielonych wywiadów 

dla prasy, radia i telewizji, 

h) promocja komunikacji rowerowej i rozwój ścieżek rowerowych - oparta przede 

wszystkim na wdrożeniu Rzeszowskiego Systemu Roweru Miejskiego. W roku 2018 

funkcjonował on w oparciu o dwa rodzaje pojazdów, tj.: rowery (100 sztuk) i skutery 

elektryczne (20 sztuk). Wypożyczanie pojazdów odbywało się w dowolnie wyznaczonych 

strefach. Jednocześnie możliwym było pozostawienie pojazdu w każdym miejscu miasta, 

co wiązało się z dodatkową opłatą. Każdorazowe wypożyczenie pojazdu umożliwiała 

aplikacja w telefonie, która ułatwiała odczytanie danych dot. przejazdu: czas przejazdu, 

dystans przejazdu, opłata wynikająca z czasu wypożyczenia pojazdu, zasięg pojazdu 

wynikający ze stanu naładowania baterii (dot. skuterów elektrycznych). Rowerzystom 

udostępniano możliwość parkowania swoich pojazdów, duży parking rowerowy (mogący 

pomieścić 50 pojazdów) zbudowano w bezpośredniej bliskości Dworca Lokalnego, 
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Rowery elektryczne 

 

i) promocja i edukacja alternatywnych form wykorzystania samochodów – 

realizowane było podczas wydarzeń takich jak  organizowany przez ZTM piknik rodzinny                 

z okazji 70-lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Promowano car sharing – czyli 

wypożyczalnie samochodów lub ”samochody publiczne” (free floating car sharing) – 

rozmieszczone w przestrzeni miasta oraz „car pooling” – wspólne dojazdy samochodami. 

Działania nakierowane na promowanie „EKO - zachowań” wśród mieszkańców miasta 

przyniosą w przyszłości pozytywne skutki, przyczyniając się do poprawy klimatu 

akustycznego Rzeszowa, 

j) ukierunkowanie właściwego planowania przestrzennego uwzględniającego 

zagrożenia hałasem – strefowanie funkcji zabudowy - w 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa 

uchwaliła 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenów 

o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania: 

- MPZP Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie - Uchwała Rady Miasta 

Rzeszowa Nr LVI 1279/2018 z dnia 27 lutego 2018r. - teren w MPZP w części przeznaczony 

dla: lokalizacji usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

- MPZP zmiana Nr 290/2/2017 MPZP 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między 

kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie - Uchwała  Rady Miasta Rzeszowa                                           

Nr LVII/1323/2018 z dnia 27 marca 2018r. - teren w MPZP przeznaczony pod zabudowę 

usługową, z dopuszczeniem wyłącznie usług nieuciążliwych. Teren położony w obszarze 

śródmieścia miasta Rzeszowa, 
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- MPZP Nr 196/8/2010 rejon os. Baranówka i os. Gen Wł.  Andersa część IV                              

w Rzeszowie - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVII/1316/2018 z dnia 27 marca 2018r. 

- tereny w MPZP  przeznaczone dla zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, 

mieszkaniowo – usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. Uciążliwości związane                      

z lokalizacją obiektów i urządzeń nie mogą wykraczać poza granice własności terenu, 

- MPZP zmiana Nr 291/3/2017 MPZP 254/6/2013 po południowej stronie                             

ul. Lwowskiej na os. Wilkowyja w Rzeszowie - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa                             

Nr LIX/1368/2018 z dnia 22 maja 2018r. - teren w MPZP przeznaczony dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, 

- MPZP Nr zmiana Nr 289/1/2017 MPZP 118/26/2005 na południe od ogrodów 

działkowych Zalesie w Rzeszowie - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr  LIX/1369/2018                      

z dnia 22 maja 2018r. - teren przeznaczono dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej       

z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, 

- MPZP Nr 267/4/2015 cz. I przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie - Uchwała 

Rady Miasta Rzeszowa Nr LXIII/1470/2018z dnia 28 sierpnia 2018r. - teren przeznaczony 

pod ciągi komunikacyjne: drogi zbiorcze i lokalne; drogę główną. Wydzielono tereny zieleni 

o charakterze izolacyjnym, 

- MPZP Nr 293/5/2017 Wzgórza Staroniwskie przy ul. W. Witosa w Rzeszowie - 

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXV/1506/2018 z dnia 25 września 2018r. - teren                       

w MPZP przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, 

- MPZP zmiana Nr 295/7/72017 MPZP Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko                            

i ul. Łanowej cz. „A” - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXV/1507/2018 z dnia                            

25 września 2018r. - teren w MPZP przeznaczony dla zabudowy: mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, 

- MPZP Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie - 

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXV/1505/2018 z dnia 25 września 2018r. - teren                       

w mpzp przeznaczony pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną. W granicach terenu nakazano aby uciążliwości związane                     

z lokalizacją urządzeń i obiektów nie wykraczały poza granice własności terenów, 

- MPZP zmiana Nr 184/11/2009 MPZP Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy 

al. Cieplińskiego w Rzeszowie - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa  Nr LXVI/1556/2018 z dnia 

16 października 2018r. - teren przeznaczony pod usługi komercyjne w tym usługi handlu 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Teren zlokalizowany w obszarze śródmiejskim 

miasta Rzeszowa, 

- MPZP Nr 286/9/2016 w rejonie Miłocin – Park w Rzeszowie - Uchwała Rady Miasta 

Rzeszowa Nr LXVII/1584/2018 z dnia 13 listopada 2018r. - teren przeznaczono dla 

lokalizacji: zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej. Wprowadzono 
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pas zieleni izolacyjnej o szerokości ponad 10,0 m dla ochrony sąsiadujących terenów 

zabudowy mieszkaniowej, 

- MPZP zmiana Nr 287/10/2016 mpzp182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko                                 

i ul. Łanowej cz. „A” w Rzeszowie - Uchwała Rady Miasta Rzeszowa  Nr LXVII/1583/2018 

z dnia 13 listopada  2018r. - teren przeznaczony dla lokalizacji usług komercyjnych                         

i produkcji, wykluczono lokalizację funkcji wymagających otwartego składowania                             

i magazynowania, 

- MPZP Nr 274/11/2015w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie - Uchwała Rady 

Miasta Rzeszowa Nr III/55/2018 z dn. 18 grudnia 2018 r. - teren przeznaczony dla 

zabudowy usługowej, 

- przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od 

DK 19 ul. Podkarpacka do DW ul. Sikorskiego w Rzeszowie - w ramach realizacji  inwestycji, 

w stosunku do dróg gminnych i powiatowych Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 

wydaje decyzje ustalające odszkodowanie za grunty oraz dokonuje ich wpłaty, 

- egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości - podejmowanie działań 

mających na celu zredukowanie poziomu hałasu, głównie poprzez ujawnianie                                       

i eliminowanie przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach wskazanych w Programie, min: 

- ul. Naruszewicza na odcinku od ul. Kreczmera do Mostu Narutowicza, 

- ul. Szopena na odcinku od ul. Naruszewicza do ul. Długosza, 

- Al. Ł. Cieplińskiego na odcinku od ul. Ks. Jałowego do Parku Jedności Polonii                           

z Macierzą, 

- Al. Armii Krajowej na odcinku od Ronda Pobitno do ul. Żołnierzy 10 Sudeckiej 

Dywizji Piechoty, 

- Al. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Towarnickiego do Al. Cieplińskiego, 

k) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji, które będą miały wpływ na kształtowanie się ruchu samochodowego - decyzja 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r.                                        

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

połączenia alei Rejtana z ul. Lubelską z podziałem na trzy zadania inwestycyjne: Zadanie 

1 – „Budowa połączenia alei Rejtana z ulicą Ciepłowniczą – etap II”, Zadanie 2 – 

„Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania                                  

z projektowaną drogą do targowiska”, Zadanie 3 – „Rozbudowa ul. Generała Maczka”, 

znak: WOOŚ.4200.2.2017.AH.40, 

l) wydawanie decyzji udzielających  pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie 

instalacji na terenach zakładów przemysłowych - decyzja Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z dnia 14 maja 2018 r., znak: OS.-I.7222.42.6.2017.RD, udzielająca PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, 
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pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Termicznego Przetwarzania                            

z Odzyskiem Energii (ITPOE), zlokalizowanej na terenie PGE GiEK S.A. Oddział 

Elektrociepłownia Rzeszów przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie. 

 

2.6.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rzeszowa: 

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rzeszowa przyjętego 

Uchwałą Nr XLVIII/1031/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

zrealizowano następujące zadania: 

a) Podłączono budynek przy ul. Szopena 15 w Rzeszowie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej (kwota zadania: 150 tyś. zł) - zadanie realizowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Kliniczny Szpital Wojewódzki    

nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

b) Wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej: 

- Szkoła Podstawowa nr 24 (F=2720 m2, kwota zadania: 836181,50 zł), 

- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego (F=11710 m2, kwota zadania: 8 085 

663,14 zł), 

- Przedszkole Publiczne nr 13 (F=733,50 m2, kwota zadania: 199 831,95 zł), 

- Przedszkole Publiczne nr 18 (F=984,41 m2, kwota zadania: 248 347,72 zł), 

- gminne budynki mieszkalne w Rzeszowie. Część I (Hanasiewicza 18 a, Litewska 

2) i część II (Okrzei 8, Siemiradzkiego 19, Siemiradzkiego 21), 

c) Likwidacja pieców kaflowych – etap I i II(lokalizacja rozproszona, 16 budynków) 

– 7 budynków: 

- Bernardyńska 6 (F=470,63m2, kwota zadania: 790 992,79 zł, 10 zlikwidowanych 

pieców kaflowych), 

- Grunwaldzka 21 (F=488,66m2, kwota zadania: 1 975 969,15 zł, 9 zlikwidowanych 

pieców kaflowych), 

- Kr. Kazimierza 29 (F=409,08m2, kwota zadania: 627 662,06 zł, 8 zlikwidowanych 

pieców kaflowych), 

- Kr. Kazimierza 31 (F=170,50m2, kwota zadania: 477 669,01 zł, 7 zlikwidowanych 

pieców kaflowych), 

- Przesmyk 2 (F=347,92m2, kwota zadania: 603 366,59 zł, 5 zlikwidowanych pieców 

kaflowych), 

- Targowa 8 (F=342,93m2, kwota zadania: 829 152,96 zł, 13 zlikwidowanych 

pieców kaflowych), 

- Pl. Wolności 15a (F=333,45m2, kwota zadania: 400 617,01 zł, 8 zlikwidowanych 

pieców kaflowych); 

d) Modernizacja sieci ciepłowniczych – etap 1 i etap 2 (długość sieci 9,785 km); 
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- Budowa sieci ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych, racjonalne 

wykorzystanie energii cieplnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej 

poprzez modernizację i rozwój sieci ciepłowniczych umożliwiających podłączenie 

nowych odbiorców - Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów 

(długość sieci 1,896 km); 

- Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania                       

w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na 

indywidualne węzły cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz                           

z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego – Budowa sieci cieplnej                          

i przyłączy w ramach zmiany sposobu zasilania (Długość sieci 0,173 km, 173,7 tys. 

zł); 

- Uwzględniono w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia problemy 

ochrony powietrza, w szczególności poprzez określenie przy zakupach pojazdów 

wymogów dotyczących spełnienia normy EURO 4 i EURO 5; 

- Zmodernizowano tabor samochodowy służący do odbioru odpadów. Zakupiono                  

2 samochody spełniające normę emisyjną EURO 4 i 2 samochody spełniające normę 

EURO 5. Zlikwidowano 2 wyeksploatowane samochody niespełniające tych norm. 

Zakupiono zamiatarkę spełniającą normę EURO 6 oraz wyłączono z eksploatacji 

starą wyeksploatowaną; 

- Wybudowano DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji 

Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19) – zadanie 

zakończone (Długość drogi wojewódzkiej 2,05 km i szerokości 2x 3,5m oraz długość 

drogi krajowej 0,85 km o szerokości 2 x 3,5m, długość chodnika z ciągiem pieszo 

rowerowym, koszt 164 146 997,0 zł.); 

 

- Rozbudowano DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do           

DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta” – (długość 

drogi wojewódzkiej z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym 2,32 km o szerokości 

2x 3,5m); 

- Zwiększono energooszczędność oraz bezpieczeństwo mieszkańców  Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” z równoczesnym ograniczeniem emisji CO2 poprzez 

wyposażenie bloków mieszkalnych w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej 

wraz z likwidacją podgrzewaczy gazowych. Wyposażenie budynków, w których 

obecnie ciepła woda przygotowywana jest w piecykach gazowych w instalację 

ciepłej wody użytkowej wraz z sekcją c.w.u. (lokalizacja rozproszona –                                  

10 budynków) – Budowa instalacji centralnej ciepłej wody wraz z węzłem na 

potrzeby c.w.u. oraz likwidacją piecyków gazowych w budynkach mieszkalnych 
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wielorodzinnych przy ulicy: Krakowskiej 1, Al. Niepodległości 7, Al. Niepodległości 

9, Al. Niepodległości 11, Al. Niepodległości 13, Al. Niepodległości 15; 

e) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” przeprowadziła  termomodernizację 

oraz likwidację indywidualnych sposobów ogrzewania poprzez podłączenie do sieci 

ciepłowniczej w budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot   

(w tym w ramach działania 1.3 POIiŚ – konkurs dla spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych zlokalizowanych na terenach MOF) – SM "Projektant" (m.in. przy 

ul. Langiewicza); - SML-W "Geodeci "(m.in. przy ul. Kolorowej, Wita Stwosza, 

Kurpiowskiej); - MSM "Metalowiec" (lokalizacja rozproszona – 7 budynków);              

- SM Nowe Miasto (m.in. przy ul.: Monte Cassino, Ułanów, Podwisłocze oraz 

Pelczara); - Wspólnota Mieszkaniowa bloku Sportowa 2     (m.in. wymiana pieców 

przy ul. Sportowa 2); - Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa; -SM „Zodiak” 

(docieplenie budynków i stropodachów) - lokalizacja rozproszona 13 budynków, 

(docieplenie stropów piwnic) – lokalizacja rozproszona 18 budynków                             

- termomodernizacja budynków: ul. Podwisłocze 32, ul. Monte Cassino 10, ul. Monte 

Cassino 12.  

 

2.6.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2018 roku 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2018 roku został przyjęty Uchwałą                                          

Nr LV/1303/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. Do zadań realizowanych w ramach programu 

należą: 

a) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt -                      

w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie 

przyjęto 502 psy i 308 kotów w ciągu roku z czego nowy dom lub prawowitego właściciela 

znalazło 484 psy i 235 kotów. W schronisku na dzień 31.12.2018 r. przebywało 138 psów 

i 29 kotów. 
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Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” 

 

b) Dokarmianie wolnożyjących kotów - dokarmianie wolnożyjących kotów 

wykonywane było za pośrednictwem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt                   

i społecznych opiekunów kotów. Gmina Miasto Rzeszów finansowała część zakupionej 

karmy w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz wrzesień, październik, listopad 

i grudzień. 

c) Odławianie bezdomnych zwierząt - odławianie bezdomnych zwierząt wykonywane 

było przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w ramach zawartej umowy nr:  

GK-K.7021.4.80.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. „Kompleksowe prowadzenie schroniska 

dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie, interwencyjne odławianie 

i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Rzeszowa”. 

d) Sterylizacja i kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w 2018 r. Gmina 

Miasto Rzeszów finansowała sterylizację i kastracje dziko żyjących kotów. Zabiegi były 

przeprowadzane w dwóch gabinetach weterynaryjnych („Dr Hau” przy ul. Dukielska 9U/2 

i „Przychodnia Zalesie” ul. Łukasiewicza 2B). W ciągu roku wykonano 458 zabiegów 

sterylizacji i 189 zabiegów kastracji. Ponadto Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony 

Zwierząt w ramach zawartej umowy prowadziło sterylizację i kastrację psów i kotów 

przebywających w schronisku „Kundelek” oraz usypiało ślepe mioty. 

e) Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa zawarł umowę Nr 1/SR-III/2018 z dnia 29 grudnia 

2017 r. z lekarzem weterynarii na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im 
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opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt 

tj. tych które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 

możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką pozostawały. Ponadto 

zabezpieczone zostały miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 

rolnym  zlokalizowanym przy ul. Rzecha 8 w Rzeszowie, na podstawie stosownych 

uzgodnień. W ubiegłym roku nie odnotowano żadnego przypadku wyłapywania 

bezdomnych zwierząt gospodarskich, ani udzielania opieki medycznej zwierzętom, które 

by brały udział w wypadkach drogowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

2.7. Edukacja 

2.7.1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”  

Pierwszy program stypendialny został zrealizowany już w 2011 r. Aktualny Program 

Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier” został przyjęty uchwałą Rady Miasta 

Rzeszowa XX/439/2015 z 22 grudnia 2015 r. Program gwarantuje pomoc materialną dla 

uczniów wybitnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, 

technicznych i zawodowych. 

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom szkół publicznych 

i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych: 

- gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjów, 

- liceum ogólnokształcącego i technikum, 

- branżowej szkoły I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, 

- szkół artystycznych: liceum plastyczne, ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, 

ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia (klasy II - VI). 

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień 

klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane 

stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria: 

- posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa lub – w przypadku 

uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy, 

- uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów, 

- w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być 

przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania, 

- w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium 

nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 

- w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być 

przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych, 

- w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być 

przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

(uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną 

ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do 

średniej ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.) co najmniej 4,50, 

- w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być 

przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów 

ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), zawodowych albo 

ogólnozawodowych co najmniej 5,60 – w przypadku gimnazjów i klas dotychczasowych 

gimnazjów, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas II i III 
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ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 5,30 – w przypadku liceum 

ogólnokształcącego, a 5,00 – w przypadku technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół artystycznych: liceum 

plastycznego, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych (klasy IV – VI), ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej II stopnia (klasy IV - VI), 

- Uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w ust. 4 pkt 1. 

Uchwały Nr XX/439/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 roku, wybranych 

do średniej ocen. 

Wysokość stypendiów przedstawia się następująco: 

Szkoły 

Miesięczna maks. wysokość 

Stypendium dla młodego 

inżyniera [w zł] 

Gimnazjum i klasy dotychczas gimnazjalne, 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 

i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia 

(klasa II – III) 

240 

Liceum Ogólnokształcące (klasa I), 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 

i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia 

(klasa IV), Liceum Plastyczne (klasa I) 

270 

Liceum Ogólnokształcące (klasy II – III), 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 

i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia 

(klasy V – VI), Liceum Plastyczne (klasa II – IV) 

300 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 270 

Technikum (klasa I) 270 

Technikum (klasa II – IV) 350 

 

W roku szkolnym 2017/2018 wypłacono 610 stypendiów dla młodego inżyniera. 

 

2.7.2. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa 

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Rzeszowa  

XX/438/2015 z 22 grudnia 2015 r. przewiduje wsparcie uczniów szkół publicznych 

i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych: 

- klas IV – VIII szkół podstawowych, 

- gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, 

- szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania 

świadectwa dojrzałości, 
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- szkół artystycznych, z wyjątkiem klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej 

I stopnia oraz policealnej szkoły plastycznej. 

Program przewiduje przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów 

za wybitne osiągnięcia. Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być 

przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej 

okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria: 

- posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku 

uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy, 

- uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów, 

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,70 – 

w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej 

I stopnia, 5,60 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej I stopnia, 5,40 – w przypadku uczniów klas VII - VIII szkoły 

podstawowej, klas VII-VIII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II 

i III gimnazjum i dotychczasowych gimnazjów, klas I – III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej II stopnia oraz klas II – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 5,10 – 

w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających 

możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk 

pięknych, 

- uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

- nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych. 

Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych, w których udział 

uczniów jest obowiązkowy na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 

Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną 

ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do 

średniej ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć. 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, 

którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być 

przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria: 

- posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku 

uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy, 

- uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów, 
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- uzyskali jedno z następujących osiągnięć: tytuł laureata - organizowanego na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.), konkursu przedmiotowego na szczeblu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, olimpiady - trójstopniowych zawodów o zasięgu 

ogólnopolskim, konkursu, turnieju – trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim - 

obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej                    

o zasięgu ogólnopolskim, tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym, tytuł 

laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej 

ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły, uzyskali co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności 

z zajęć edukacyjnych. 

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny 

przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.                       

W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie 

od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane 

stypendium. 

W roku szkolnym 2017/2018 w oparciu o kryteria zawarte w Uchwale 

Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu 

Stypendialnego Miasta Rzeszowa i Uchwale Nr LV/1302/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

27 lutego 2018 r. zmieniając uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta 

Rzeszowa wypłacono 669 stypendiów za wyniki w nauce (w tym 29 podwyższonych 

stypendiów za wyniki w nauce) oraz 68 stypendia za wybitne osiągnięcia. 

Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce 169 absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych (w tym 9 podwyższonych stypendiów za wyniki w nauce) oraz 

1 absolwentowi stypendium za wybitne osiągnięcia. 

Wysokość stypendiów przedstawiała się następująco: 

Szkoły 
Miesięczna maks. wysokość Stypendium Miasta 

Rzeszowa za wyniki w nauce [w zł] 

Szkoły podstawowe 150 

Gimnazja i klasy dotychczasowych 

gimnazjów 

200 

Szkoły ponadgimnazjalne 250 

 

Osiągnięcie 
Miesięczna maks. wysokość Stypendium Miasta 

Rzeszowa za wybitne osiągnięcia [w zł] 

o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim 
70 

o zasięgu ogólnopolskim 150 

o zasięgu międzynarodowym 200 
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W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za 

wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia wysokość 

podwyższonego Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce dla uczniów wynosiła: 

Zbieg uprawnień do uzyskania 

stypendium 

Miesięczna maksymalna wysokość podwyższonego Stypendium 

Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce [w zł] 

Szkoły 

podstawowe 

Gimnazja i klasy 

dotychczasowych 

gimnazjów 

Szkoły 

ponadgimnazjalne 

Za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim 

170 220 270 

Za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia o zasięgu ogólnopolskim 
190 240 290 

Za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia o zasięgu 

międzynarodowym 

210 260 310 

 

Wysokość jednorazowego Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce dla 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wynosiła 1 200,00 zł, natomiast za wybitne 

osiągnięcia o zasięgu ogólnopolskim 800,00 zł, osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym – 

1 200,00 zł. 

 W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania przez absolwenta szkoły 

ponadgimnazjalnej, Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta 

Rzeszowa za wybitne osiągnięcia o zasięgu ogólnopolskim, wysokość jednorazowego 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce wynosi 1 500,00 zł, osiągnięcia o zasięgu 

międzynarodowym – 1 800,00 zł. 
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2.8. Kultura i Sport 

2.8.1. Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do 2020 roku 

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do 2020 roku została przyjęta Uchwałą 

Nr IX1155/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. W ramach strategii 

podjęto w 2018 roku następujące działania: 

a) realizowano program stypendialny w ramach Uchwały w sprawie stypendiów                     

z zakresu działalności artystycznej (Uchwała nr XV/316/2015 Rady Miasta Rzeszowa  z dnia 

29 września 2015 r. ). W ramach programu stypendialnego ufundowano 61 stypendiów; 

b) prowadzono portal informacyjny www.kultura.erzeszow.pl zawierający zapowiedzi 

wydarzeń kulturalnych, rubrykę kulturalną, realizacje z realizowanych imprez, galerie 

fotografii oraz informacje z zakresu funkcjonowania instytucji kultury; 

 
c) przekazywano informację o możliwości pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych na realizację planowanych działań; 

d) wspierano podmioty zewnętrzne w realizacji zadań z zakresu kultury (finansowo, 

logistycznie, informacyjnie); 

e) udzielano wsparcia formalnego (doradztwa, pomocy merytorycznej) w celu 

ułatwienia realizacji działań kulturalnych przez twórców i organizatorów przedsięwzięć 

artystycznych; 
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f) zaangażowano środowiska kulturalne do planowania i realizacji polityki kulturalnej 

miasta, podziału środków budżetowych w zakresie kultury: konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 

roku, realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego; 

g) zrealizowano  szereg wydarzeń kulturalnych, angażując lokalnych twórców min. 

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni 

Miejskiej, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, Kultura od Kuchni, Rzeszów 

Breakout Days, Wigilia Miejska oraz Sylwester; 

 
h) organizowano spotkania robocze z przedstawicielami instytucji kultury i środowisk 

twórczych. 

 

2.8.2. Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku 

Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku została przyjęta Uchwałą 

Nr XIII/236/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. W ramach realizacji Strategii 

podjęto następujące działania: 

a) Na dotacje z zakresu sportu przeznaczono kwotę 2 364 520 zł. Skorzystało z niej 

80 klubów i stowarzyszeń sportowych, realizujących zadania Gminy Miasta Rzeszów.  

b) Nagrody dla sportowców osiągających najlepsze wyniki w imprezach rangi 

mistrzostw Polski, Europy i Świata w różnych kategoriach wiekowych, oraz dla ich 

trenerów. W 2018 r. przeznaczono na ten cel kwotę 340 tyś zł. 130 zawodników i ich 

trenerów zostało nagrodzonych podczas uroczystej gali. Nagrody są wypłacane 

jednorazowo i zastąpiły comiesięczne stypendia sportowe. 



81 
 

 
Wręczenie nagród dla sportowców - uroczysta gala w Zespole Szkół Sportowych 

 

c) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez imprezy masowe z zakresu biegów                  

w ramach Ligi Pucharu Rzeszowa w bieganiu. Są to min. Półmaraton Rzeszowski, Wiosenny 

Bieg – Nowe Miasto, Ultramaraton Podkarpacki, Nocny Bieg Solidarności, Maraton 

Rzeszowski, Bieg Niepodległości -  Rzeszowska Dycha. 

d) W ramach promowania aktywności fizycznej zorganizowano: Amatorską Ligę 

Orlika w piłce nożnej, Rzeszowską Ligę Futsalu, Podkarpacką Ligę Amatorskiej Siatkówki, 

Podkarpacką Ligę Amatorskiej Koszykówki, Amatorską Ligę Tenisową, Podkarpacką 

Amatorską Ligę Tenisa Stołowego TKKF, Memoriał im. Leszka Stepanika w koszykówce, 

WspinHall – Amatorskie zawody wspinaczkowe na szybkości, Mistrzostwa Podkarpacia                     

w jeździe na rolkach, Rzeszów Slalom Battle. 
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2.9. Promocja miasta  

2.9.1. Strategia Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa 

na lata 2014 - 2020 

Strategia Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 - 

2020 została przyjęta uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXVI/1383/2014 z dnia                          

17 czerwca 2014 r. Realizacja założeń zawartych w Strategii w 2018 r. opierała się m.in. 

na: 

a) udziale w konferencjach i targach o charakterze biznesowo-turystycznym 

(krajowych i zagranicznych), które wzmacniają wizerunek Rzeszowa jako nowoczesnego 

miasta: 

‐ ILA Berlin Air Show (Niemcy) - jedne z najstarszych i największych targów 

lotniczych na świecie, 

‐ ITB Berlin (Niemcy) - największa impreza handlowa przemysłu podróżniczego na 

świecie, 

 
ITB Berlin (Niemcy) 

 

‐ Eurocities - City Forum 2018, Edynburg (Szkocja) 

‐ World Travel Market London (Wielka Brytania) 

‐ Międzynarodowa konferencja miast partnerskich, Lwów (Ukraina) 

‐ Festiwal Tirpaków, Nyiregyhaza (Węgry) 

‐ EKOGALA – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości, 

‐ Kongres Profesjonalistów Public Relations, 
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‐ Kongres Profesjonalistów IT, 

‐ Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, 

‐ InternetBeta Conference, 

‐ Pracownia Miast: Rzeszów, 

‐ XI Forum Europa-Ukraina, 

‐ Smart City Forum, Warszawa, 

‐ Polsko-Austriackie Forum Samorządowe, 

‐ Świąteczne Targi Książki; 

b) realizacji działań promocyjnych wzmacniających wizerunek Rzeszowa, jako 

miejsca atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: 

‐ Przewodnik „Zobacz Rzeszów” – pierwszy książkowy przewodnik wydany przy 

współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy aktywnie włączyli się w jego 

realizację, 

 
Przewodnik „Zobacz Rzeszów” 

 

‐ „Zobacz Rzeszów” – specjalna, bezpłatna linia autobusowa umożliwia zwiedzanie 

miasta z przewodnikiem. Kursy odbywają się w każdą niedzielę (w okresie od 

maja do końca września); 
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c) promocji Rzeszowa w ramach wydarzeń sportowych oraz poprzez poszczególne 

drużyny i zawodników. Promocja j.s.t. poprzez sport, stanowi najbardziej efektywny 

(najtańszy i docierający do dużej ilości odbiorców) sposób promocji miasta: 

- drużyny:  

‐ Asseco Resovia Rzeszów (siatkówka), 

‐ DevelopRes SkyRes Rzeszów (siatkówka), 

‐ Stal Rzeszów (piłka nożna), 

‐ CWKS Resovia Rzeszów (piłka nożna), 

- wydarzenia:  

‐ Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn (siatkówka), 

‐ Rajd Rzeszowski (rajdy samochodowe), 

‐ Speedway Best Pairs (żużel), 

‐ Triathlon, 

‐ Ultramaraton, 

- zawodnicy: 

‐ Rafał Wilk (kolarstwo ręczne), 

‐ Matylda Kowal (lekkoatletyka), 

‐ Anna Sabat (lekkoatletyka), 

‐ Roman Baran (rajdy samochodowe), 

‐ Marcin Wrona (rajdy samochodowe), 

d) promocja w formie komunikacji poprzez m.in.: 

‐ materiały poligraficzne (ulotki i broszury), 
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‐ materiały prasowe zamieszczone w prasie krajowej i międzynarodowej                   

(m.in. Think Mice, Presovske Noviny, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, 

Day&Night), 

‐ materiały telewizyjne i radiowe (m.in. TVP), 

‐ internet (strona internetowa UM Rzeszowa, profile Facebook i Instagram). 

 
Profil FB Rzeszów – stolica innowacji 
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3. Realizacja zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.  

 

 W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018r. mieszkańcy 

Rzeszowa wybrali do realizacji 36 zadań. Przeznaczono na nie kwotę 6 807 770 zł. 

Większość wybranych przez mieszkańców zadań została już zrealizowana. 

 

3.1. Kategoria I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej 

 3.1.1. Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego 

przy   ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 

 a)  Kwota przeznaczona na realizację zadania: 985 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 46 050 zł 

 c)  Wykonanie finansowe: 46 035,65 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: opracowano dokumentację projektową w zakresie 

przebudowy boiska do piłki nożnej o wymiarach pola gry ok. 105 x 68 m, w dwóch 

wariantach nawierzchni (wariant 1 – nawierzchnia naturalna - trawa, wariant 2 - 

nawierzchnia ze sztucznej trawy). Nowe boisko zostało zaprojektowane wraz                                     

z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową kontenerowego zaplecza szatniowo-

sanitarnego wraz z instalacjami.  

e) Przyczyny niewykonania robót budowlanych: Pierwszy przetarg został 

unieważniony 12 lipca 2018 r. - cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W chwili obecnej trwa 

procedura przetargowa z planowanym terminem wykonania robót do 31  sierpnia 2019 r. 

Otwarcie ofert nastąpiło 12 lutego 2019 r. (wpłynęło 8 ofert). W związku z przekroczeniem 

kwoty przeznaczonej na realizację zadania, wystąpiono z wnioskiem do Rady Miasta 

Rzeszowa o zwiększenie środków w budżecie. W dniu 29 marca  2019 r. wybrano 

najkorzystniejszą ofertę. Po podpisaniu umowy wykonawca firma Serwis-Rozwój Sp. z o.o. 

z Katowic przystąpi do realizacji zadania.  

 

 3.1.2. „Od przedszkola do seniora – łączy nas sport” – modernizacja 

wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7                 

w Rzeszowie  

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 1 000 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 100 000 zł 

 c) Wykonanie finansowe: 26 030 zł.  

 d) Wykonanie rzeczowe: ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie 

kompleksowej dokumentacji projektowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego                            

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń.  W dniu                          
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26 lutego 2018 r. firma Martagon Marta Martusi z Otwocka  przekazała komplet 

dokumentacji. 

 e) Przyczyny niewykonania robót budowlanych: do września 2018 r. zostały 

ogłoszone cztery przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy zadania. W trzech przetargach 

oferenci znacznie przekroczyli kwotę przeznaczoną na realizację zadania, a w ostatnim 

żadna firma nie złożyła oferty. 

 

 3.1.3. Budowa miejsc postojowych przy przychodni zdrowia i ZOL –                     

ul. Lubelska – parking od strony ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 200 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 160 000 zł 

 c) Wykonanie finansowe: 158 983,65 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: zaprojektowano i wykonano roboty budowlane 

polegające na budowie miejsc postojowych  z nawierzchni asfaltowej przy przychodniach 

zdrowia oraz roboty towarzyszące. W ramach robót została przebudowana sieć gazowa 

oraz wykonano nowe schody z kostki brukowej przy przychodni zdrowia. Termin wykonania 

inwestycji - 29 listopada 2018r. 

 

 3.1.4. Bezpieczne miasto – zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 480 000 zł 

 b) Wykonanie finansowe: 480 000 zł 

 c) Wykonanie rzeczowe: w ramach zadania zakupiono sprzęt dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej Rzeszów – Słocina. Kwotę 480 806,35 zł (806,35 zł stanowiło wkład 

własny) wydatkowano na: 

 - lekki samochód ratowniczno–gaśniczy Peugeot Boxter wraz z zestawem 

hydraulicznym (273 060 zł); 

 - wielozadaniowy sprzęt ratowniczy Yamaha YFM700 (57 500 zł); 

 - tablet Lenovo TAB 8’’ LITE SLATE BLACK wraz z akcesoriami (738 zł); 

 - kamerę termowizyjną FLIR K33 (17 218,77 zł); 

 - prądownicę TFT G-Force (2 644,50 zł); 

 - 10 sztuk kominiarek niepalnych Eagle FR PBI (1 156,20 zł); 

 - aplikację terminal - ST mobilny terminal statusów dla pojazdów straży pożarnej 

(500 zł); 

 - 18 sztuk hełmu strażackiego Rosenbauer Heros Tiłan, gogli przyciemniających, 

latarek nahełmowych oraz naklejek (29 689,74 zł); 

 - komplet dysków sygnalizujących LED w walizce (541,20 zł); 

- 17 kompletów ubrań specjalnych  BaLLyclare  Xenon Pro PBI (84 162,75 zł); 
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- 18 par rękawic Holik Angel PBI (8 081,10 zł); 

- wytwornicę prądownicę WG COMBI S2/M2 (2 758,89 zł); 

- 8 sztuk uprzęży asekuracyjnej (1 633,44 zł); 

- 8 sztuk karabinku AZ 019T (482,16 zł); 

- 2 sztuki lonży regulowanej 5 m z amortyzatorem (639,60). 

 
  

 3.1.5. Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrężnej 2-torowej bieżni 

przy Zespole Szkół Nr 6 w Rzeszowie, ul. Solarza 12 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 800 000zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 799 990 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 799 989,50 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: w ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej                         

o wymiarach 56mx26 m o nawierzchni z trawy naturalnej osłonięte piłkochwytem. Wokół 

boiska wykonano bieżnię okrężną o nawierzchni z kostki gumowej o długości toru 

wewnętrznego 191m oraz zamontowano 6 kamer podłączonych do rejestratora                             

16 kanałowego. Wymieniono oświetlenie terenu boisk na oświetlenie ledowe. 

Zamontowano balustrady schodowe, kosze na śmieci i 12 ławek „kibicówek”. Obiekt został 

oddany do użytkowania 2 listopada 2018 r. 
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 3.1.6. Wspieramy nasze biblioteki – modernizacja wyposażenia 

informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich oferty usług 

elektronicznych 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 496 100 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 496 100 zł. 

 f) Wykonanie rzeczowe: zadanie obejmowało modernizację i wzbogacenie w sprzęt 

informatyczny oraz  wprowadzenie nowych usług elektronicznych w filiach miejskich 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Zadanie  zostało wykonane na 

podstawie umowy na przekazanie dotacji celowej na rzecz Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. W ramach niniejszego zadania przeprowadzono 

postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

którego wybrano ofertę firmy „Quatro Computers” z Rzeszowa, z którą podpisano umowę 

na sprzedaż, dostawę sprzętu komputerowego oraz instalację oprogramowania. Wartość 

umowy wyniosła 381 647 zł. 

  

 
 

W ramach projektu dokonano zakupu dostępu do bazy książek elektronicznych „Legimi”, 

rejestrującej książki i audiobooki, które można wirtualnie wypożyczać. Serwis  liczy  25 000 

e-booków. Internetowa baza - booków dostępna jest za darmo dla użytkowników, którzy 

otrzymują w bibliotece kod dostępu do serwisu. Elementami zadania był także zakup 

multimediów: audiobooków i filmów na nośnikach CD i  DVD z przeznaczeniem do 
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wypożyczenia. Ogółem zakupiono 821 egzemplarzy multimediów. Przewidziana w zadaniu 

modernizacja sprzętu informatycznego i wprowadzenie nowych usług elektronicznych 

objęła 19 publicznych bibliotek miejskich w Rzeszowie (18 filii oraz 1 punkt biblioteczny). 
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 3.2. Kategoria II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury 

osiedlowej 

 3.2.1. Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw 

przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie (numery działki 1895/2, obręb 218) – Osiedle 

Wilkowyja 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 177 400 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 177 395,36 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: w ramach realizacji zadania opracowano mapę do celów 

projektowych. Wykonano 206 m² alejki oraz placu z kostki brukowej. Zamontowano                        

3 komplety urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem strefy użytkowania z mat 

przerostowych. Zamontowano 3 urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy 

bezpieczeństwa z piasku. Plac zabaw zaopatrzono w 2 żagle przeciwsłoneczne wraz                         

z masztami, 6 ławek oraz 3 stojaki rowerowe. Nasiano trawę. Roboty zakończono                           

19 lipca  2018 r. 

 
 

 3.2.2. Remont nawierzchni ul. Szwoleżerów i części ul. Podchorążych  -                            

od ul. Szwoleżerów do ul. Rycerskiej – Osiedle 1000-lecia 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 173 174 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 173 173 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: w dniu 26 kwietnia 2018 r. podpisano umowę na 

realizację zadania z firmą Strabag. Zakres robót obejmował: wykonanie 1 977 m² 
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nawierzchni z mieszanek mineralno–asfaltowych, wykonanie 129 m² chodników z kostki 

brukowej oraz przełożenie 636 m² chodników z kostki brukowej. 

 

 3.2.3. Remont nawierzchni ul. Zbyszewskiego od ul. Solarza do ul. Kotuli 

– Osiedle Krakowska Południe 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 485 751 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 485 750,97 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe:  w dniu 10 kwietnia 2018 r. podpisano umowę na 

realizację zadania z firmą Molter. Zakres robót obejmował wykonanie  5 383 m² 

nawierzchni z mieszanek mineralno–asfaltowych oraz ułożenie 465 m² nawierzchni z płyt 

ażurowych. 

 3.2.4. Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na 

Osiedlu Budziwój – Osiedle Budziwój 

a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 100 000 zł. 

b) Wykonanie finansowe: 99 994, 28 zł. 

c) Wykonanie rzeczowe: w ramach zadania opracowano mapę do celów 

projektowych oraz mapę do wyłączenia  terenu z produkcji gruntów rolnych. 

Utwardzono 70 m² powierzchni z kostki brukowej. Zamontowano 2 komplety 

urządzeń siłowni zewnętrznej wraz ze strefą użytkowania ze żwiru. 

Zamontowano urządzenie zabawowe wraz z wykonaniem strefy 

bezpieczeństwa z piasku. Wykonano boisko do gry piłki plażowej wraz z 

piłkochwytami. Zainstalowano 4 ławki  oraz stojak rowerowy.  Dokonano 

nasadzeń roślinności. Termin wykonania inwestycji  6 lipca 2018 r. 
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 3.2.5. Poprawa infrastruktury budynku  i otoczenia Przedszkola 

Publicznego Nr 9 w Rzeszowie – Osiedle Nowe Miasto 

a) Kwota przeznczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

b) Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 262 843 zł. 

c) Wykonanie finansowe: 262 607,46 zł. 

d) Wykonanie rzeczowe: wykonano roboty budowlane polegające na 

zagospodarowaniu terenu, w tym m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej 

chodników i schodów na nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano opaski                   

z kostki betonowej przy nowych piaskownicach oraz uzupełnienie piaskiem 

bezpiecznych stref i wypełnienie piaskownic. Wymieniono elementy na placu 

zabaw, dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw. Roboty 

zakończono 5 października 2018r. 

   

 3.2.6. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16                         

w Rzeszowie - Osiedle Kmity 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 9 000zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 8 979,00 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: opracowano dokumentację projektową na roboty 

budowlane związane z wykonaniem boiska do gry w piłkę siatkową (z możliwością gry                    

w tenisa) wraz z wykonaniem robót towarzyszących.  

Przyczyny niewykonania robót budowlanych: przetarg na roboty budowlane został 

unieważniony 16 sierpnia 2018r. z powodu braku ofert. W dniu 21 listopada 2018 r.                       

w wyniku negocjacji została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin 

wykonania inwestycji do 21 kwietnia 2019 r. 

 

 3.2.7. Park na Osiedlu Miłocin miejsce odpoczynku i rekreacji. Budowa 

parku otwartego wraz ze ścieżką dydaktyczną i urządzeniami rekreacyjnymi dla 

dzieci i dorosłych – Osiedle Miłocin 

a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 300 000 zł. 

b) Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 333 485 zł. 

c) Wykonanie finansowe: 333 293,27 zł. 

d) Wykonanie rzeczowe: w ramach realizacji zadania wykonano utwardzenia 

105,3 m² terenu z kostki brukowej. Zamontowano 4 komplety urządzeń siłowni 

zewnętrznej wraz  z wykonaniem strefy i użytkowania ze żwiru. Zainstalowano 

4 komplety urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa 

z piasku. Zamontowano 23 ławki, 2 mostki, altanę oraz 80 metrów bieżących 

ogrodzenia. Wykonano zejście od strony ul. Tarnowskiej. Oświetlono teren                   
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4 punktami świetlnymi. Dokonano nasadzeń krzewów. Ostateczny termin 

wykonania inwestycji  9 listopada 2018 r. 

 
 

 

  3.2.8. Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Gimnazjum Nr 1 (od 

września Szkoła Podstawowa Nr 31) przy ul. Pułaskiego 11 – Osiedle Pułaskiego 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 190 000 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 190 000 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: rozebrano istniejące ogrodzenie stalowe i jego elementy. 

Wykonano nowe ogrodzenie panelowe. Odtworzono nawierzchnię trawiastą i z kostki 

brukowej. Termin wykonania inwestycji 30 listopada 2018 r. 

 

 3.2.9. Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym 

Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2 – Osiedle Piastów 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 200 032 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 199 831,95 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: wykonano roboty budowlane polegające na 

zagospodarowaniu terenu w tym m.in. wykonaniu opaski z kostki betonowej przy 
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piaskownicy. Uzupełniono piaskiem bezpieczne strefy i wypełniono piaskownice. 

Zamontowano wyposażenie placu zabaw. Inwestycję zakończono 5 października 2018 r. 

  

 3.2.10. Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo - 

rekreacyjnego przy ul. Kustronia – Osiedle Mieszka I 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 148 245 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 148 245 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: wykonano 279 m² alejki oraz placu z kostki brukowej. 

Zamontowano 10 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej. Wykonano strefę piaszczystą. 

Zamontowano 3 urządzenia street workout. Zainstalowano 2 sztuki żagla 

przeciwsłonecznego wraz z masztami, 5 ławek  oraz furtkę (wejście na plac zabaw). 

Dokonano nasadzeń roślin. Zadanie zakończono 15 czerwca 2018 r. 

 

 
 

 3.2.11. Remont budynku Ochotniczej Staży Pożarnej Rzeszów – Załęże, 

przy ul. Księdza Jana Stączka 40 – Osiedle Załęże 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000zł 

 b) Wykonanie finansowe: 0 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe: zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane. Pierwszy 

przetarg został unieważniony 25 lipca 2018 r. Kwota oferty z najniższą ceną przewyższała 

kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugi 
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przetarg został unieważniony 16 października 2018 r. z powodu uchylenia się wykonawcy 

od zawarcia umowy.  Po przeprowadzeniu trzeciego przetargu w dniu 27 marca 2019 r. 

podpisano umowę na roboty w formule zaprojektuj – zbuduj. Termin realizacji zadania do 

4 listopada 2019r. Obecnie Wykonawca opracowuje dokumentację projektową. 

   

 3.2.12. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci                               

o tematyce „dinozaury” na działkach nr 1175 i 1164 obr. 215 w rejonie                               

ul. Krośnieńskiej i Nowosądeckiej w Rzeszowie – Osiedle Kotuli 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 134 700 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 133 881,98 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: w ramach realizacji zadania opracowano mapę do celów 

projektowych oraz mapę do wyłączenia terenu z produkcji gruntów rolnych. Zamontowano 

urządzenie zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa z piasku. Zamontowano 6 ławek oraz 

żagiel przeciwsłoneczny wraz z masztami. Zadanie zakończono 31 października 2018 r. 

 

 3.2.13. Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 5 na ulicy Beskidzkiej m. in. 

przez wybudowanie siłowni zewnętrznej – Osiedle Zwięczyca 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 60 000 zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 44 280 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 44 280 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. 

Wykonano zabezpieczenie terenu.  Na warstwie żwirowej zamontowano na fundamentach 

osiem urządzeń siłowni zewnętrznej. Zadanie zakończono 14 sierpnia 2018 r. 

 

 

 3.2.14. Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową typu tyrolskiego 

na Osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej – Osiedle 

Przybyszówka 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 148 000zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 142 815 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 142 263,15 zł. 

 d) Wykonanie rzeczowe: wykonano 190 m² chodnika z kostki brukowej. 

Zamontowano 2 urządzenia zabawowe w tym urządzenie zabawowe zjazd linowy – tyrolka  

wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku. Zamontowano 5 kompletów urządzeń 

siłowni zewnętrznej, 4 ławki oraz 6 stojaków na rowery. Założono trawniki. Termin 

zakończenia inwestycji 12 lipca 2018 r. 
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 3.2.15. Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej – Osiedle 

Staromieście 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 370 000  zł. 

 b)  Kwota przeznaczona na realizację zadania po zmianach: 376 600 zł. 

 c) Wykonanie finansowe: 366 541 zł (w tym wydatki niewygasające 335 914 zł). 

 d) Wykonanie rzeczowe: zadanie realizowane w formule zaprojektuj-zbuduj                         

z terminem wykonania do 28 września 2018 r. W zakresie wykonania rozbudowy istniejącej 

rozdzielni elektrycznej, oświetlenie boiska, wykonanie bieżni dł. 60 m  oraz wybiegi dł. 3m, 

dł. 15m za bieżnią wraz z wykonaniem odwodnienia, wykonanie skoczni do skoku w dal, 

placu wraz z wykonaniem odwodnienia pod montaż urządzeń fitness, dostawy i montażu 

urządzeń fitness, dostawa i montaż stołu do ping – ponga. W 2018 r. odebrano 

dokumentacje projektową protokołem z dnia 25.09.2018 r. oraz wykonano wycinkę drzew, 

wykonano bieżnię (bez nawierzchni PCV), montaż słupów oświetleniowych (bez zasilania) 

oraz montaż urządzeń sportowych. Aktualnie trwa realizacja robót budowlanych. 

 

 3.2.16. Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Gen. Wł.  Andersa                          

w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego (numery 

parzyste) – Osiedle Generała Andersa 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 150 000 zł 

 b) Wykonanie finansowe: 150 000 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe: w ramach zadania wykonano 8 punktów  kamerowych                

z szybkoobrotowymi kamerami IP HD (1080p) PTZ, połączonych okablowaniem 

światłowodowym z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD). W GPD zainstalowano 

cyfrowy rejestrator video, oraz za pośrednictwem Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 

dołączono zainstalowane kamery z systemem monitoringu Cyfrowego Miasta Rzeszowa. 

Inwestycję zakończono 26 września 2018 r. 

 

 3.2.17. Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu im. gen. 

„Grota” Roweckiego – Osiedle Grota Roweckiego 

a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 179 920 zł. 

b) Wykonanie finansowe: 24 681 zł. 

c) Wykonanie rzeczowe: termin realizacji zadania przewidziany jest na                                 

czerwiec 2019 r. 

 

 3.2.18. Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Pobitno – Osiedle 

Pobitno 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 180 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 143 388 zł. 
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 c) Wykonanie rzeczowe:  w ramach zadania wykonano 500 m² chodnika (nakładka 

z mieszanki mineralno-asfaltowej). Na ul. Ogrodowej wykonano 434 m² nakładki                              

z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wymieniono 117 m² nawierzchni chodnika 

wykonanej  z płytek betonowych na kostkę brukową. Ponadto, połączono dwa odcinki ulicy 

Nadbrzeżnej poprzez utwardzenie materiałem kamiennym wydeptanej ścieżki. 
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 3.3. Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, 

oświatowym lub sportowym 

3.3.1. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program 

zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli;             

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 49 520 zł 

 b) Wykonanie finansowe: 49 520 zł 

 c) Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane  zostało przez Akademię Piłkarską 

Ziomki Rzeszów.  Przeprowadzono łącznie 826 godzin  lekcyjnych  zajęć  sportowych,                     

w  tym 710  godzin  lekcyjnych  treningów z  zakresu  nauki  gry w piłkę nożną, 60 godzin 

lekcyjnych zajęć z akrobatyki i 56 godzin lekcyjnych zajęć z pływania. Zajęcia prowadzone 

były w wynajmowanych salach. Dzieci otrzymały 100 kompletów stroi piłkarskich. Drobny 

sprzęt sportowy Akademia zabezpieczyła z posiadanych przez siebie zasobów.                                 

W rzeszowskich szkołach i przedszkolach przeprowadzono kampanie informująca 

dotyczącą prowadzonego projektu. 

 

3.3.2. Pakiet Edukacyjno – Zdrowotny dla Emerytów i Rencistów 

Zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu 

Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 50 000 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe:  zadanie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Kobiet „VICTORIA”. Składało się z pakietu edukacyjno-zdrowotnego (wykładów                      

z zakresu prawa i zdrowia, warsztatów kulturalnych, warsztatów zdrowotnych oraz dwóch 

wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych (Biskupin i Białystok). W zajęciach wzięło udział od 

50 do 55 osób. 

 

3.3.3. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 

a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł. 

b) Wykonanie finansowe: 50 000 zł. 

c) Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane zostało przez Fundację Jednego 

Serca Jednego Ducha w oparciu o udzieloną dotację celową. W ramach zadania w dniu                 

31 maja br. w Parku Sybiraków w Rzeszowie odbył się po raz piętnasty bezpłatny koncert, 

w którym  wzięło udział ok. 40 000 osób. Koncert transmitowano w telewizji                                         

i przeprowadzono relację w internecie. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, w trakcie koncertu pojawiły się wątki patriotyczne.  
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3.3.4. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie;    

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe:  50 000 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe:  zadanie realizowane przez Rzeszowski Dom Kultury                       

w oparciu o środki ujęte w dotacji podmiotowej oraz Samorządową Radę Osiedla 

Krakowska Południe.  

W ramach zadania zorganizowano: 

- spektakl teatralny „Zielony melonik” – udział wzięło 60 osób, 

- zajęcia z rytmiki – udział w nich wzięła grupa 8 osób, 

- zajęcia z ceramiki – udział wzięła grupa 14 osób,  

- zajęcia nordic walking – udział wzięła grupa 7 osób, 

- zajęcia teatralne – udział wzięła grupa 11 osób, 

- spotkanie z kosmetologiem – udział wzięło 20 osób, 

- spotkanie z dietetykiem – udział wzięło 17 osób, 

- zajęcia ruchowe dla mieszkańców osiedla - łącznie w zajęciach uczestniczyło                   

100 osób, 

- wycieczkę dla seniorów na trasie Rzeszów – Krasiczyn – Przemyśl – Rzeszów.                                  

W wycieczce wzięło udział 50 seniorów z osiedla Krakowska Południe. Uczestnicy mieli 

możliwość zwiedzenia Zamku w Krasiczynie, Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum Narodowe 

Ziemi Przemyskiej oraz miasto Przemyśl, 

- osiedlowy turniej piłkarski – udział w nim wzięło 66 osób, 

- piknik rodzinny „Powitanie Lata”. Podczas imprezy mieszkańcy osiedla Krakowska 

Południe mogli skorzystać darmowych atrakcji takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, strzelnica 

paintballowa, modelowanie baloników, warsztaty cyrkowe, malowanie buziek, pokaz 

karate, trampoliny i kule wodne. W wydarzeniu wzięło udział 189 osób, 

- zajęcia nordic walking – udział w nich wzięło 12 osób, 

- zajęcia z rytmiki – udział w nich wzięło 8 dzieci w wieku powyżej 2 lat, 

- zajęcia teatralne – udział w nich wzięło 11 osób w wieku powyżej 4 lat, 

- wycieczkę dla dzieci do Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej – udział wzięło 

30 dzieci z osiedla Krakowska-Południe, 

- wycieczkę dla seniorów do Sanoka. Podczas wyjazdu grupa 50 seniorów miała 

okazję odwiedzić m.in. Muzeum Budownictwa Ludowego w  Sanoku, 

- spektakl mikołajkowy – udział wzięło 100 osób. 

W wydarzeniach organizowanych w ramach opisanego projektu wzięło udział łącznie 

853 uczestników - mieszkańców osiedla Krakowska Południe.  
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 3.3.5. „Biblioteka  jest OK” - cykl imprez promujących czytelnictwo w 

bibliotekach publicznych i w przestrzeni miasta Rzeszowa w 2018 r.;    

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 49 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 49 000 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe: Kwota na realizację tego zadania była zawarta                    

w kwocie dotacji dla podmiotu wykonującego zadanie - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rzeszowie. Celem projektu kulturalnego jest upowszechnianie kultury  

czytelniczej wśród mieszkańców Rzeszowa przez organizację różnorodnych form promocji 

książki i czytelnictwa, a także pokazanie bibliotek publicznych w Rzeszowie jako 

atrakcyjnego miejsca spędzania czasu wolnego. Założenia te były realizowane dzięki 

organizacji wydarzeń czytelniczych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej                        

w Rzeszowie oraz w przestrzeni miasta Rzeszowa, w okresie od marca do grudnia 2018 r. 

Należały do nich spotkania autorskie z:  

‐ Szymonem Hołownią – dziennikarzem, pisarzem, działaczem społecznym; 

‐ Andrzejem Franaszkiem – literaturoznawcą, autorem biografii o Zbigniewie 

Herbercie i Czesławie Miłoszu; 

‐ Wojciechem Kulawskim - autorem książek kryminalnych pochodzącym                       

z Rzeszowa;  

‐ Marią Wilczek-Krupą – muzykologiem, autorką książki o Wojciechu Kilarze;   

‐ Waldemarem Cichoniem – autorem popularnych książek dla dzieci;  

‐ Krzysztofem Piersą - autorem książki poświęconej uzależnieniom od gier 

komputerowych;  

‐ Arturem Nowickim - ilustratorem książek dla dzieci;  

‐ Joanną Rawik – pieśniarką, pisarką i aktorką;  

‐ Beatą Kost – autorką książek poświęconych Kresom, m.in. „Kobiety ze 

Lwowa”; 

‐ Jackiem Pałkiewiczem – podróżnikiem, reporterem, eksploratorem, 

pisarzem; 

‐ Magdaleną Witkiewicz – pisarką, autorką książek dla dzieci i powieści 

obyczajowych dla dorosłych; 

‐ Marcinem Koziołem autorem książek dla dzieci i podróżnikiem; 

‐ Cezarym Łazarewiczem – pisarzem i dziennikarzem, laureatem Nagrody 

Literackiej „Nike”. 

 Dodatkowo Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zorganizowała 

szereg wydarzeń kulturalnych: 

 - „Noc biblioteki” – w dniu 19 maja 2018 r. odbyła się Noc Biblioteki, podczas 

której zorganizowano szereg atrakcji dla mieszkańców Rzeszowa, m.in. recital 

przedwojennych szlagierów w wykonaniu aktorów z Rzeszowa i Krakowa występujących 
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jako Grupa RETROspekcja. Podczas Nocy Biblioteki miała również miejsce prezentacja 

Moniki Śmigielskiej poświęcona tradycji polskiej kuchni przedwojennej oraz Wehikuł Czasu, 

dzięki któremu osoby odwiedzające bibliotekę mogły wykonać sobie zdjęcia w strojach                        

i z rekwizytami stylizowanymi na okres dwudziestolecia międzywojennego. 

 - Wydarzenia plenerowe dla Dzieci - finał IV. edycji akcji Najdłuższa Książka Świata 

z udziałem Ewy Chotomskiej (pisarki, animatorki, córki Wandy Chotomskiej) – plenerowa 

impreza czytelnicza z udziałem czytelników, polegająca na składaniu książki  

z rysunków wykonanych przez dzieci; biblioteczna majówka z bohaterami książek dla 

dzieci, której założeniem była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych z udziałem 

animatora kultury Andrzeja Suszka; akcja czytelnicza dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli 

i szkół podstawowych „Głośne czytanie prosta rzecz” z udziałem aktorów i animatorów 

kultury. 

 - Inne działania to występ teatrzyku dla dzieci ART-RE z Krakowa                                           

z przedstawieniem „Czerwony kapturek”; warsztaty plastyczne komiksu i karykatury dla 

dzieci z grafikiem Szymonem Telukiem; prelekcja pt. „Antoni Bomba – poseł do parlamentu 

austriackiego” przedstawiona przez dr Mirosławę Bednarzak-Liberę z Muzeum Historii 

Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, połączona z wystawą zdjęć poświęconą historii 

Budziwoja i rodziny Bombów; konkurs plastyczny LiZaKi „Literackie Zabawy Książkowe”, 

popularyzujący literaturę dziecięcą i młodzieżową; konkurs plastyczny „Jestem z Polski. 

Galeria Młodego Patrioty” zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości; 

warsztaty plastyczne „Cuda-wianki-wycinanki” z Marianną Oklejak polegające na 

wykonywaniu wycinanek z motywami ludowymi; konkurs recytatorski „Czarodziej słowa”    

z okazji 100 - lecia odzyskania Niepodległości; konkurs literacko-plastyczny z nagrodami 

„Mikołajki w świecie bajki” połączony z występem „Teatru Nemno” Henryka 

Hryniewickiego; spotkanie poświęcone jednej z najstarszych firm rzeszowskich „Ignacy 

Schaitter i Spółka”; wydanie audiobooka „Babeliada” rzeszowskiej pisarki i poetki Krystyny 

Lenkowskiej wraz ze spotkaniem promującym audiobook; wydanie książki „Silva rerum 

resoviensium ad libertatem spectans” ze zbiorem wycinków zaczerpniętych z tygodników 

„Głos Rzeszowski” i „Ziemia Rzeszowska” z lat 1918-1920 oraz spotkanie promujące 

wydawnictwo. 

Ogółem w okresie od marca do końca grudnia 2018 roku we wszystkich 

wydarzeniach wzięło udział ok. 1500 osób.  

 

3.3.6. Żyj pełnią życia: Teatr, poezja i sport dla młodych I Liceum 

Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 48 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 48 000 zł. 
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 c) Wykonanie rzeczowe: w ramach zadania w  I Liceum zrealizowano dwa 

wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim: 2-dniowy XIX Festiwal Teatrów 

Obcojęzycznych (wydano wydawnictwa z tym związane) oraz XV Biesiadę poetycką 

(wydano wydawnictwa  związane z tą imprezą) oraz turnieje sportowe dla młodzieży. 

  

 3.3.7. „Piastowie i Dzieci” – Organizacja osiedlowych obchodów Dnia 

Dziecka na osiedlu Piastów   

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 50 000 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe: Zadanie zrealizowane zostało przez Estradę Rzeszowską. 

W dniu 2 czerwca zorganizowano Dzień Dziecka na osiedlu Piastów. W trakcie imprezy 

zapewniono  atrakcji dla dzieci i młodzieży, a także osób starszych (występ kabaretu 

OT.TO, zespołu  ludowego Lesioki, pokaz ognia, strzelanie z łuku, pokaz karate). Na terenie 

imprezy rozmieszczono plac cyrkowy i osadę plastyczną. 

 

3.3.8. Z kulturą przez pokolenia 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 50 000 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe:  zadanie realizowane przez Rzeszowski Dom Kultury                      

w oparciu o środki ujęte w dotacji podmiotowej oraz Radę Osiedla Budziwój. W ramach 

zadania zrealizowano: 

- spotkanie autorskie z Zofią Stanecką - autorką znanych i lubianych przez dzieci 

książek, która wykreowała jedną z najbardziej rozpoznawanych postaci w literaturze 

dziecięcej – Basię. Dodatkową atrakcją dla uczestników były warsztaty plastyczne 

prowadzone przez autorkę. W wydarzeniu wzięło udział 62 osoby, 

- spektakl teatralny „Rodzice-Dzieciom” -spektakl został przygotowany przez 

rodziców dzieci z osiedla Budziwój. W wydarzeniu wzięło udział 157 osób, 

- piknik z okazji Dnia Rodziny - uczestnicy wzięli udziału w wielu ciekawych 

animacjach, m.in. pokazie udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej. W wydarzeniu 

wzięło udział 300 osób, 

- warsztaty fotograficzne - udział wzięło 14 uczniów z osiedla Budziwój. Warsztaty 

zakończyły się konkursem oraz wystawą nagrodzonych prac, 

- piknik rodzinny „Powitanie Lata” – impreza zorganizowana z okazji zakończenia 

roku szkolnego. Podczas wydarzenia odbyły się animacje oraz konkursy z nagrodami.                    

W wydarzeniu udział wzięło 150 dzieci, 
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- warsztaty z carvingu – podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość nauczyć 

się sztuki zdobienia stołu poprzez metodę carvingu. W warsztatach wzięło udział 25 osób, 

- piknik rodzinny „Pożegnanie Lata” – wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji (pokaz 

żonglerki, baniek mydlanych, konkursy z nagrodami, darmowe zabawy na dmuchańcach, 

darmowy symulator dachowania, występ zespołu KARCZMARZE oraz zabawa taneczna 

dla uczestników wydarzenia). W imprezie udział wzięło 326 osób, 

- wycieczkę do Skansenu w Kolbuszowej dla mieszkańców osiedla Budziwój – 

uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Skansenu, skorzystali z warsztatów kulinarnych. 

Udział wzięło 38 osób, 

- w okresie od 10 września do 29 października zorganizowano  warsztaty teatralne, 

których program obejmował ćwiczenia emisji głosu, dykcji i różnych sposobów wyrażania 

siebie. Warsztaty zakończyły się spektaklem oraz konkursem teatralnym, 

- rodzinną wycieczkę do Rodzinnego Parku Tematycznego w Janowcu -„Magiczne 

Ogrody” dla rodzin uczęszczających do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Rodziny Maryi i Przedszkola Publicznego nr 25 w Rzeszowie. W wycieczce 

uczestniczyło 75 dzieci i 75 dorosłych, 

- Przegląd Piosenki Patriotycznej, w którym wzięło udział 200 osób, 

- warsztaty multidyscyplinarne dla dzieci oraz młodzieży „Kociołek Sztuki”.                          

W wydarzeniu wzięły udział 24 osoby, 
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- wykład pt. „Momenty wychowawcze” podczas którego rodzice mogli dowiedzieć 

się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.  W wykładzie uczestniczyło 32 osoby, 

- Warsztaty Świątecznego Rękodzieła – tworzenie ozdób świątecznych - w zajęciach 

wzięło udział 15 osób, 

- warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury dla rodzin z dziećmi – w warsztatach 

wzięło udział 50 osób, 

- warsztaty kulinarne, w których wzięło udział 30 osób, 

- „II Budziwojski Kiermasz Bożonarodzeniowy” - podczas kiermaszu wystąpiły 

zespoły ludowe działające przy Rzeszowskim Domu Kultury oraz uczestnicy zajęć 

artystycznych. Uczestnicy mieli możliwość zakupu niepowtarzalnych ozdób i artykułów 

świątecznych oraz wzięcia udziału w rodzinnych warsztatach tworzenia ozdób.                               

W wydarzeniu wzięło udział 653 osoby, 

 

- odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Oblicze Budziwoja”.                         

W wernisażu uczestniczyło 40 osób.  

W wydarzeniach organizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego wzięło udział łącznie 2 236 uczestników - mieszkańców osiedla Budziwój.  

 

3.3.9. Emeryt i rencistka z os. Kmity – aktywne działania prospołeczne 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 50 000 zł. 

c) Wykonanie rzeczowe: zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie 

„Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie”.  Składało się z pakietu edukacyjno-
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zdrowotnego tj. zajęć dla diabetyków, pogadanek na temat odżywiania i diety, gimnastyki 

rehabilitacyjnej, treningów mózgu oraz dwóch wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych 

(Zakopane i Warszawa), pikniku i zajęć  w formie gier stolikowych. W poszczególnych 

działaniach wzięło udział od 30 do 50 osób.    

 

3.3.10. Reggae nad Wisłokiem          

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 50 000 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane zostało przez Rzeszowski Dom 

Kultury. Koncert główny odbył się 2 czerwca na rzeszowskich Bulwarach. Wzięło w nim 

udział  około 2500 osób. Gwiazdami imprezy byli dwaj czołowi przedstawiciele polskiej 

sceny reggae – grupa TABU oraz wokalista Junior Stress, który wystąpił wraz z zespołem 

Sun El Band. Publiczność przed koncertami gwiazd wieczoru rozgrzewał                                    

Yongsoul & Simonu. Imprezę poprowadził Roots Digital Sound feat. Kulturalny. Dodatkową 

atrakcją wydarzenia była strefa zabaw dla dzieci Reggaeland oraz strefa Chillout.  

 

 
 

 



107 
 

 
 

3.3.11. Uaktywnienie mieszkańców Osiedla Pobitno i Rzeszowa poprzez 

cykl zajęć sportowych i edukacyjnych 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 40 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 39 958,33 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe: W ramach projektu zorganizowano: 

 - wyjście do teatru na spektakl „Piaf”, 

 - wyjazd do Łańcuta, 

 - turniej piłkarski podczas Dni Osiedla Pobitno, 

 - turniej piłkarski skrzatów, 

 - turniej szachowy, 

 - Konfederacki Rajd Rowerowy, 

 - zajęcia nordic walking grupy „Aktywny senior”, 

 - wyjście do kina na film „Dywizjon 303”,  

 - wyjście na basen, 

 - wyjście do filharmonii, 

 - wyjście do teatru na spektakl  „Umrzeć ze śmiechu”, 

 - wyjście na film „Wojna domowa”, 

 - wyjście do kina na dowolnie wybrany film przez zainteresowane osoby. 

We wszystkich opisanych formach aktywności uczestniczyło łącznie 1237 osób. 
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3.3.12. Od Juniora do Seniora Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno, 

kulturalno, sportowe 

 a) Kwota przeznaczona na realizację zadania: 50 000 zł. 

 b) Wykonanie finansowe: 47 786,81 zł. 

 c) Wykonanie rzeczowe: w ramach projektu „Od Juniora do Seniora” zrealizowano 

warsztaty sportowe na basenie i sali gimnastycznej w akcji „Aktywnie i zdrowo”. Ponadto 

realizowano konkursy i zabawy  wielkanocne, dzień dziecka, Andrzejki, Mikołajki. Od lutego 

do grudnia odbywały się  spotkania  filmowe,  w które włączyło się Kino Zorza oraz sieć 

Multikino. Celem tego projektu jest zachęcenie mieszkańców Rzeszowa do wyjścia z domu 

i spędzenia wolnego czasu rodzinnie, sportowo i kulturalnie. 
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4. Realizacja Uchwał Rady Miasta Rzeszowa podjętych w 2018 r. 

4.1. VII kadencja Rady Miasta Rzeszowa 

Lp. Numer uchwały Tytuł 

Wydział, jednostka 

odpowiedzialna za 

wykonanie 

Stan realizacji 

(wykonana/ 

niewykonana/ 

bieżące wykonanie) 

1. 

Uchwała                     

Nr LIV/1254/2018              

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

2. 

Uchwała                      

Nr LIV/1255/2018               

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

3. 

Uchwała                    

Nr LIV/1256/2018                 

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Miasta Rzeszowa                  

na 2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

4. 

Uchwała                    

Nr LIV/1257/2018              

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

5. 

Uchwała                    

Nr LIV/1258/2018              

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Zmiany                               

Nr 49/1/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

w rejonie  ul. Olbrachta na osiedlu 

Wilkowyja  w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana częściowo. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                   

z procedurą zawartą  

w ustawie 

o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

6. 

Uchwała                      

Nr LIV/1259/2018                  

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych                       

i dworców, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina 

Miasto Rzeszów, udostępnionych 

Zarząd Transportu 

Miejskiego                          

w Rzeszowie 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27981,uchwala-nr-liv12562018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27981,uchwala-nr-liv12562018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27981,uchwala-nr-liv12562018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27981,uchwala-nr-liv12562018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27982,uchwala-nr-liv12572018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27982,uchwala-nr-liv12572018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27982,uchwala-nr-liv12572018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27982,uchwala-nr-liv12572018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27983,uchwala-nr-liv12582018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27983,uchwala-nr-liv12582018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27983,uchwala-nr-liv12582018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27983,uchwala-nr-liv12582018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27984,uchwala-nr-liv12592018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27984,uchwala-nr-liv12592018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27984,uchwala-nr-liv12592018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27984,uchwala-nr-liv12592018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
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dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów 

7. 

Uchwała                           

Nr LIV/1260/2018            

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości przy                

ul. Strażackiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

8. 

Uchwała                    

Nr LIV/1261/2018                 

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy al. Rejtana                              

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

9. 

Uchwała                     

Nr LIV/1262/2018               

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy              

ul. Spacerowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Strona nie podpisała 

protokołu służebności                

i nie wpłaciła opłaty za 

służebność. 

10. 

Uchwała                     

Nr LIV/1263/2018               

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej    w Rzeszowie przy               

ul. Krogulskiego 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Strona odstąpiła od 

ustanowienia 

służebności. 

11. 

Uchwała                        

Nr LIV/1264/2018              

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej   w Rzeszowie przy              

ul. Porąbki 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

12. 

Uchwała                      

Nr LIV/1265/2018               

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej  w Rzeszowie przy               

ul. Słocińskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

13. 

Uchwała                     

Nr LIV/1266/2018            

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie zaliczenia ul. Łącznej             

w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Wojewoda Podkarpacki 

stwierdził nieważność 

uchwały. 

14. 

Uchwała                     

Nr LIV/1267/2018            

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie pozbawienia statusu 

pomnika przyrody (dotyczy Buka 

Pospolitego Stanisław na działce 

357/8 obręb 226 przy                           

ul. Młocińskiej) 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

15. 

Uchwała                   

Nr LIV/1268/2018             

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji 

projektu dotyczącego wspierania 

edukacji młodzieży i współpracy 

międzynarodowej w ramach 

Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego na rok 2018 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy/Wydział 

Edukacji 

Wykonana. 

Wniosek został 

złożony, jednak nie 

otrzymał 

dofinansowania. 

16. 
Uchwała                       

Nr LIV/1269/2018              

w sprawie nadania nazwy ulicy na 

terenie miasta Rzeszowa 

(ul. Herbaciana) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27985,uchwala-nr-liv12602018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27985,uchwala-nr-liv12602018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27985,uchwala-nr-liv12602018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27985,uchwala-nr-liv12602018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27986,uchwala-nr-liv12612018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27986,uchwala-nr-liv12612018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27986,uchwala-nr-liv12612018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27986,uchwala-nr-liv12612018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27987,uchwala-nr-liv12622018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27987,uchwala-nr-liv12622018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27987,uchwala-nr-liv12622018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27987,uchwala-nr-liv12622018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27988,uchwala-nr-liv12632018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27988,uchwala-nr-liv12632018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27988,uchwala-nr-liv12632018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27988,uchwala-nr-liv12632018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27989,uchwala-nr-liv12642018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27989,uchwala-nr-liv12642018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27989,uchwala-nr-liv12642018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27989,uchwala-nr-liv12642018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27990,uchwala-nr-liv12652018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27990,uchwala-nr-liv12652018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27990,uchwala-nr-liv12652018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27990,uchwala-nr-liv12652018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27991,uchwala-nr-liv12662018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27991,uchwala-nr-liv12662018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27991,uchwala-nr-liv12662018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27991,uchwala-nr-liv12662018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27992,uchwala-nr-liv12672018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27992,uchwala-nr-liv12672018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27992,uchwala-nr-liv12672018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27992,uchwala-nr-liv12672018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27993,uchwala-nr-liv12682018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27993,uchwala-nr-liv12682018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27993,uchwala-nr-liv12682018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27993,uchwala-nr-liv12682018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27995,uchwala-nr-liv12692018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27995,uchwala-nr-liv12692018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
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z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

17. 

Uchwała                       

Nr LIV/1270/2018                    

z dnia 23 stycznia 

2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

18. 

Uchwała                     

Nr LV/1271/2018                

z dnia 27 lutego           

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

19. 

Uchwała                    

Nr LV/1272/2018                

z dnia 27 lutego           

2018 r. 

 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

20. 

Uchwała                          

Nr LV/1273/2018                 

z dnia 27 lutego          

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

21. 

Uchwała                   

Nr LV/1274/2018               

z dnia 27 lutego         

2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Inwestycji Urzędu 

Miasta 

Rzeszowa/Miejski 

Zarząd Dróg                        

w Rzeszowie 

Niewykonana. 

Uchwała została 

uchylona Uchwałą                 

Nr LX/1408/2018                       

z 19 czerwca 2018 r.  

w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki bez 

oprocentowania                     

w Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

„Projektant”. 

22. 

Uchwała                     

Nr LV/1275/2018                  

z dnia 27 lutego          

2018 r. 

w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej                      

z budżetu Gminy Miasto Rzeszów 

spółkom wodnym, trybu 

postępowania i sposobu jej 

rozliczania 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

23. 
Uchwała                        

Nr LV/1276/2018                

w sprawie przeprowadzenia na 

terenie miasta Rzeszowa 

konsultacji społecznych w sprawie 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27995,uchwala-nr-liv12692018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27995,uchwala-nr-liv12692018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27996,uchwala-nr-liv12702018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27996,uchwala-nr-liv12702018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27996,uchwala-nr-liv12702018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/27996,uchwala-nr-liv12702018-z-dnia-23-stycznia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28446,uchwala-nr-lv12712018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28446,uchwala-nr-lv12712018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28446,uchwala-nr-lv12712018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28446,uchwala-nr-lv12712018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28447,uchwala-nr-lv12722018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28447,uchwala-nr-lv12722018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28447,uchwala-nr-lv12722018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28447,uchwala-nr-lv12722018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28448,uchwala-nr-lv12732018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28448,uchwala-nr-lv12732018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28448,uchwala-nr-lv12732018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28448,uchwala-nr-lv12732018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28449,uchwala-nr-lv12742018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28449,uchwala-nr-lv12742018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28449,uchwala-nr-lv12742018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28449,uchwala-nr-lv12742018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28450,uchwala-nr-lv12752018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28450,uchwala-nr-lv12752018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28450,uchwala-nr-lv12752018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28450,uchwala-nr-lv12752018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28451,uchwala-nr-lv12762018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28451,uchwala-nr-lv12762018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
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z dnia 27 lutego          

2018 r. 

Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego jako części 

budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 

rok 

24. 

Uchwała                             

Nr LV/1277/2018              

z dnia 27 lutego            

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego                                       

Nr 296/1/2018 pomiędzy 

potokiem Przyrwa a ul. Dębicką na 

osiedlu Bzianka w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                  

z procedurą zawartą                 

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                     

i zagospodarowaniu 

przestrzennym m.in. 

wymaganiami tej 

ustawy, projekt 

przygotowywany do 

zaopiniowaniu przez 

Miejską Komisję 

Urbanistyczno – 

Architektoniczną. 

25. 

Uchwała                   

Nr LV/1278/2018               

z dnia 27 lutego          

2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały                              

Nr XXVIII/524/2012 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r.                   

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego    Nr 235/3/2012 

„Prochownia”                                                

w rejonie ul. Bałtyckiej                           

w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

26. 

Uchwała                        

Nr LV/1279/2018             

z dnia 27 lutego          

2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 265/2/2015 

przy ul. Morgowej w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

27. 

Uchwała                    

Nr LV/1280/2018                

z dnia 27 lutego           

2018 r. 

w sprawie ustanowienia płatnych 

niestrzeżonych miejsc 

postojowych (parkingów) dla 

pojazdów samochodowych przy                                    

ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie 

oraz warunków korzystania z nich 

Miejska Administracja 

Targowiska i Parkingów 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

28. 

Uchwała                     

Nr LV/1281/2018              

z dnia 27 lutego                   

2018 r. 

w sprawie przyjęcia apelu                    

o podjęcie zadania budowy 

parkingu wielopoziomowego przy 

basenach Rzeszowskiego Ośrodka 

Sportu  i Rekreacji 

Rzeszowski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji  

Bieżące wykonanie. 

Została przygotowana   
dokumentacja 
przetargowa na 
wykonanie koncepcji                
i programu 
funkcjonalno –
użytkowego. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28451,uchwala-nr-lv12762018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28451,uchwala-nr-lv12762018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28453,uchwala-nr-lv12772018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28453,uchwala-nr-lv12772018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28453,uchwala-nr-lv12772018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28453,uchwala-nr-lv12772018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28454,uchwala-nr-lv12782018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28454,uchwala-nr-lv12782018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28454,uchwala-nr-lv12782018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28454,uchwala-nr-lv12782018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28455,uchwala-nr-lv12792018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28455,uchwala-nr-lv12792018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28455,uchwala-nr-lv12792018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28455,uchwala-nr-lv12792018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28456,uchwala-nr-lv12802018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28456,uchwala-nr-lv12802018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28456,uchwala-nr-lv12802018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28456,uchwala-nr-lv12802018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28457,uchwala-nr-lv12812018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28457,uchwala-nr-lv12812018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28457,uchwala-nr-lv12812018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28457,uchwala-nr-lv12812018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
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29. 

Uchwała                        

Nr LV/1282/2018                

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie usunięcia pomnika 

Wdzięczności Armii Radzieckiej                       

w Rzeszowie 

Miejski Konserwator 

Zabytków / Zarząd 

Zieleni Miejskiej                       

w Rzeszowie 

Aktualnie toczy się 
postępowanie przed 
Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym                    
w Warszawie w sprawie 
uchylenia decyzji 
Ministra Kultury                         
i Dziedzictwa 
Narodowego 
utrzymującej w mocy 
decyzję 
Podkarpackiego 
Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w sprawie 
usunięcia Pomnika na 
Placu Ofiar Getta                       
w Rzeszowie. 
Równocześnie, 
Wojewódzki Sąd 
Administracyjny                        
w Warszawie uchylił 
postanowienie Prezesa 
Instytutu Pamięci 
Narodowej Komisji 
Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi 
Polskiemu wyrażające 
opinię, że Pomnik na 
Placu Ofiar Getta 
spełnia warunki do jego 
usunięcia, o których 
mowa w art. 5a ust. 1 
ustawy z 1 kwietnia 
2016 r. o zakazie 
propagowania 
komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego 
przez nazwy jednostek 
organizacyjnych, 
jednostek 
pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów                        
i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz 
pomniki. Stosownie do 
art. 5b ust. 2 ww. 
ustawy, wydanie 
decyzji o usunięciu 
pomnika wymaga zaś 
uzyskania powyższej 
opinii Instytutu Pamięci 
Narodowej. 

30. 

Uchwała                         

Nr LV/1283/2018                  

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych                               

w Rzeszowie w rejonie ulic 

Miłocińskiej, Furtaka 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

31. 

Uchwała                       

Nr LV/1284/2018                  

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych                               

w Rzeszowie w rejonie ulic 

Podwisłocze, Kujawskiej, 

Wioślarskiej, Rumiankowej, 

Drukarskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28458,uchwala-nr-lv12822018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28458,uchwala-nr-lv12822018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28458,uchwala-nr-lv12822018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28458,uchwala-nr-lv12822018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28459,uchwala-nr-lv12832018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28459,uchwala-nr-lv12832018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28459,uchwala-nr-lv12832018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28459,uchwala-nr-lv12832018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28460,uchwala-nr-lv12842018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28460,uchwala-nr-lv12842018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28460,uchwala-nr-lv12842018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28460,uchwala-nr-lv12842018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
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32. 

Uchwała                           

Nr LV/1285/2018                    

z dnia 27 lutego              

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych                              

w Rzeszowie przy ulicach 

Mieczykowej, Krzywoustego, 

Furtaka  i Herbowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

33. 

Uchwała                     

Nr LV/1286/2018                 

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Osmeckiego                     

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

34. 

Uchwała                        

Nr LV/1287/2018                 

z dnia 27 lutego              

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej  w Rzeszowie przy                    

ul. Senatorskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

35. 

Uchwała                                 

Nr LV/1288/2018                 

z dnia 27 lutego                 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej   w Rzeszowie przy                      

ul. Karkonoskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

 

36. 

Uchwała                      

Nr LV/1289/2018                   

z dnia 27 lutego                 

2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Baldachówka                       

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

37. 

Uchwała                               

Nr LV/1290/2018           

z dnia 27 lutego                   

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy                     

ul. Słocińskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Strona odstąpiła od 

ustanowienia 

służebności. 

38. 

Uchwała                        

Nr LV/1291/2018                   

z dnia 27 lutego                 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Dąbrowskiego                   

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

39. 

Uchwała                      

Nr LV/1292/2018                

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

40. 

Uchwała                     

Nr LV/1293/2018                  

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy ul. Bolesława 

Prusa 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

41. 

Uchwała                        

Nr LV/1294/2018                   

z dnia 27 lutego                

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu                                 

i odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

42. 

Uchwała                        

Nr LV/1295/2018                   

z dnia 27 lutego                   

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy                                               

ul. Kochanowskiego                                     

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Dzierżawca nie 

przystąpił do umowy 

dzierżawy. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28462,uchwala-nr-lv12852018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28462,uchwala-nr-lv12852018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28462,uchwala-nr-lv12852018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28462,uchwala-nr-lv12852018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28463,uchwala-nr-lv12862018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28463,uchwala-nr-lv12862018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28463,uchwala-nr-lv12862018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28463,uchwala-nr-lv12862018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28464,uchwala-nr-lv12872018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28464,uchwala-nr-lv12872018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28464,uchwala-nr-lv12872018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28464,uchwala-nr-lv12872018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28465,uchwala-nr-lv12882018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28465,uchwala-nr-lv12882018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28465,uchwala-nr-lv12882018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28465,uchwala-nr-lv12882018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28466,uchwala-nr-lv12892018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28466,uchwala-nr-lv12892018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28466,uchwala-nr-lv12892018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28466,uchwala-nr-lv12892018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28468,uchwala-nr-lv12902018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28468,uchwala-nr-lv12902018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28468,uchwala-nr-lv12902018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28468,uchwala-nr-lv12902018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28469,uchwala-nr-lv12912018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28469,uchwala-nr-lv12912018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28469,uchwala-nr-lv12912018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28469,uchwala-nr-lv12912018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28470,uchwala-nr-lv12922018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28470,uchwala-nr-lv12922018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28470,uchwala-nr-lv12922018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28470,uchwala-nr-lv12922018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28471,uchwala-nr-lv12932018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28471,uchwala-nr-lv12932018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28471,uchwala-nr-lv12932018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28471,uchwala-nr-lv12932018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28472,uchwala-nr-lv12942018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28472,uchwala-nr-lv12942018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28472,uchwala-nr-lv12942018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28472,uchwala-nr-lv12942018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
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43. 

Uchwała                       

Nr LV/1296/2018                 

z dnia 27 lutego                  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy al. Niepodległości                                    

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

44. 

Uchwała                    

Nr LV/1297/2018               

z dnia 27 lutego                    

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Przygotowano protokół 

uzgodnień zamiany 

nieruchomości. 

45. 

Uchwała                    

Nr LV/1298/2018                 

z dnia 27 lutego                   

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

uchylona uchwałą 

Nr LXV/1536/2018                  

z dnia 25 września 

2018 r. 

46. 

Uchwała                         

Nr LV/1299/2018                    

z dnia 27 lutego                   

2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami 

zamieszkałymi na terenie osiedli 

Biała i Drabinianka w sprawie 

zmiany granic osiedli 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

47. 

Uchwała                        

Nr LV/1300/2018                   

z dnia 27 lutego                   

2018 r. 

w sprawie określenia zadań                       

z zakresu rehabilitacji zawodowej           

i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych,                                               

z uwzględnieniem planu 

finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2018 rok 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa / Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

48. 

Uchwała                         

Nr LV/1301/2018                   

z dnia 27 lutego                 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Programu Stypendialnego Miasta 

Rzeszowa pn. „Młody inżynier” 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

49. 

Uchwała                      

Nr LV/1302/2018                    

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

Programu Stypendialnego Miasta 

Rzeszowa 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

50. 

Uchwała                        

Nr LV/1303/2018                 

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie określenia Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Rzeszowa w 2018 roku 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa  Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

51. 

Uchwała                      

Nr LV/1304/2018                  

z dnia 27 lutego                 

2018 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu 

na terenie miasta Rzeszowa 

(Rondo im. Rozstrzelanych                         

1 czerwca 1943 r.) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

 

 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28474,uchwala-nr-lv12962018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28474,uchwala-nr-lv12962018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28474,uchwala-nr-lv12962018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28474,uchwala-nr-lv12962018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28475,uchwala-nr-lv12972018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28475,uchwala-nr-lv12972018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28475,uchwala-nr-lv12972018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28475,uchwala-nr-lv12972018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28476,uchwala-nr-lv12982018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28476,uchwala-nr-lv12982018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28476,uchwala-nr-lv12982018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28476,uchwala-nr-lv12982018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28477,uchwala-nr-lv12992018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28477,uchwala-nr-lv12992018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28477,uchwala-nr-lv12992018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28477,uchwala-nr-lv12992018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28478,uchwala-nr-lv13002018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28478,uchwala-nr-lv13002018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28478,uchwala-nr-lv13002018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28478,uchwala-nr-lv13002018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28479,uchwala-nr-lv13012018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28479,uchwala-nr-lv13012018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28479,uchwala-nr-lv13012018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28479,uchwala-nr-lv13012018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28480,uchwala-nr-lv13022018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28480,uchwala-nr-lv13022018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28480,uchwala-nr-lv13022018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28480,uchwala-nr-lv13022018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28482,uchwala-nr-lv13042018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28482,uchwala-nr-lv13042018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28482,uchwala-nr-lv13042018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28482,uchwala-nr-lv13042018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
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52. 

Uchwała                       

Nr LV/1305/2018                  

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na 

terenie miasta Rzeszowa 

(ul. Wołyńska) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

53. 

Uchwała                            

Nr LV/1306/2018                

z dnia 27 lutego                   

2018 r. 

w sprawie przyjęcia Miejskiego 

programu oddziaływań korekcyjno 

- edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na 

lata 2018 – 2021 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

54. 

Uchwała                        

Nr LV/1307/2018              

z dnia 27 lutego                   

2018 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018 – 2020 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

55. 

Uchwała                     

Nr LV/1308/2018                   

z dnia 27 lutego                     

2018 r.  

 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do przygotowania                        

i realizacji projektu pn. „Maluch do 

żłobka, rodzic do pracy - rozwój 

opieki żłobkowej w Gminie Miasto 

Rzeszów” w ramach działania 7.4 

Rozwój opieki żłobkowej                            

w regionie Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 - 2020 

Miejski Zarząd Żłobków 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

56. 

Uchwala                       

Nr LV/1309/2018                  

z dnia 27 lutego               

2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

 

57. 

Uchwała                             

Nr LVI/1310/2018                

z dnia 12 marca                  

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji. 

58. 

Uchwała                        

Nr LVI/1311/2018            

z dnia 12 marca                  

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

59. 

Uchwała                             

Nr LVII/1312/2018               

z dnia 27 marca                         

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

W trakcie realizacji. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28483,uchwala-nr-lv13052018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28483,uchwala-nr-lv13052018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28483,uchwala-nr-lv13052018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28483,uchwala-nr-lv13052018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28484,uchwala-nr-lv13062018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28484,uchwala-nr-lv13062018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28484,uchwala-nr-lv13062018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28484,uchwala-nr-lv13062018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28485,uchwala-nr-lv13072018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28485,uchwala-nr-lv13072018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28485,uchwala-nr-lv13072018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28485,uchwala-nr-lv13072018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28486,uchwala-nr-lv13082018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28486,uchwala-nr-lv13082018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28486,uchwala-nr-lv13082018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28486,uchwala-nr-lv13082018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28487,uchwala-nr-lv13092018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28487,uchwala-nr-lv13092018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28487,uchwala-nr-lv13092018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28487,uchwala-nr-lv13092018-z-dnia-27-lutego-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28657,uchwala-nr-lvi13102018-z-dnia-12-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28657,uchwala-nr-lvi13102018-z-dnia-12-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28657,uchwala-nr-lvi13102018-z-dnia-12-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28657,uchwala-nr-lvi13102018-z-dnia-12-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28658,uchwala-nr-lvi13112018-z-dnia-12-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28658,uchwala-nr-lvi13112018-z-dnia-12-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28658,uchwala-nr-lvi13112018-z-dnia-12-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28658,uchwala-nr-lvi13112018-z-dnia-12-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31637,uchwala-nr-lvii13122018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31637,uchwala-nr-lvii13122018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31637,uchwala-nr-lvii13122018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31637,uchwala-nr-lvii13122018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
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Jednostki 

organizacyjne Miasta 

60. 

Uchwała                             

Nr LVII/1313/2018                                

z dnia 27 marca                    

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

61. 

Uchwała                      

Nr LVII/1314/2018                 

z dnia 27 marca               

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

62. 

Uchwała                              

Nr LVII/1315/2018                 

z dnia 27 marca                

2018 r. 

w sprawie apelu Prezydenta 

Miasta Rzeszowa o podjęcie 

działań zmierzających do ochrony 

terenów zielonych w rejonie                    

ul. Białogórskiej, ul. Spacerowej                

i ul. Sikorskiego 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

W trakcie realizacji. 

  

63. 

Uchwała                             

Nr LVII/1316/2018                  

z dnia 27 marca                

2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Nr 196/8/2010 na 

osiedlu Baranówka i osiedlu                    

gen. W. Andersa w Rzeszowie –              

IV część 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

64. 

Uchwała                             

Nr LVII/1317/2018                 

z dnia 27 marca                

2018 r. 

w sprawie wyrażenia opinii                          

w przedmiocie połączenia Miasta 

Rzeszowa i Gminy Krasne, a także 

wystąpienia z wnioskiem 

dotyczącym opiniowanych zmian 

terytorialnych 

Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa ds. Zmiany 

Granic Miasta 

Niewykonana. 

Uchylona Uchwałą                  

Nr II/20/2018 z dnia                

4 grudnia 2018 r. 

65. 

Uchwała                           

Nr LVII/1318/2018                   

z dnia 27 marca                  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia opinii                          

w przedmiocie zmiany granic 

Miasta Rzeszowa, a także 

wystąpienia z wnioskiem 

dotyczącym opiniowanych zmian 

terytorialnych 

Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa ds. Zmiany 

Granic Miasta 

Wykonana. 

66. 

Uchwała                             

Nr LVII/1319/2018                   

z dnia 27 marca                

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przyjęcie zadania z zakresu 

administracji rządowej przez 

Gminę Miasto Rzeszów 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

67. 
Uchwała                            

Nr LVII/1320/2018                

w sprawie dokonania zmian                      

w projekcie zmiany Nr 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31638,uchwala-nr-lvii13132018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31638,uchwala-nr-lvii13132018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31638,uchwala-nr-lvii13132018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31638,uchwala-nr-lvii13132018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31639,uchwala-nr-lvii13142018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31639,uchwala-nr-lvii13142018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31639,uchwala-nr-lvii13142018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31639,uchwala-nr-lvii13142018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31640,uchwala-nr-lvii13152018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31640,uchwala-nr-lvii13152018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31640,uchwala-nr-lvii13152018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31640,uchwala-nr-lvii13152018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31641,uchwala-nr-lvii13162018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31641,uchwala-nr-lvii13162018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31641,uchwala-nr-lvii13162018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31641,uchwala-nr-lvii13162018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31642,uchwala-nr-lvii13172018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31642,uchwala-nr-lvii13172018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31642,uchwala-nr-lvii13172018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31642,uchwala-nr-lvii13172018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31889,uchwala-nr-ii202018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31889,uchwala-nr-ii202018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31889,uchwala-nr-ii202018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31643,uchwala-nr-lvii13182018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31643,uchwala-nr-lvii13182018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31643,uchwala-nr-lvii13182018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31643,uchwala-nr-lvii13182018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31644,uchwala-nr-lvii13192018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31644,uchwala-nr-lvii13192018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31644,uchwala-nr-lvii13192018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31644,uchwala-nr-lvii13192018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31645,uchwala-nr-lvii13202018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31645,uchwala-nr-lvii13202018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
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z dnia 27 marca                 

2018 r. 

184/11/2009 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 75/5/2004                     

w rejonie Hotelu Rzeszów przy                    

al. Cieplińskiego w Rzeszowie 

68. 

Uchwała                               

Nr LVII/1321/2018                    

z dnia 27 marca                  

2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

69. 

Uchwała                              

Nr LVII/1322/2018                

z dnia 27 marca                  

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany                            

Nr 50/2/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

pomiędzy al. W. Witosa                         

i ul. Plenerową 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana częściowo. 
Uchwała w trakcie 
realizacji zgodnie                        

z procedurą zawartą  
w ustawie 

o planowaniu 
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

70. 

Uchwała                               

Nr LVII/1323/2018                

z dnia 27 marca              

2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany                   

Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy 

Rynku Starego Miasta między 

kamienicami nr 19 i nr 24                            

w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

71. 

Uchwała                             

Nr LVII/1324/2018                

z dnia 27 marca                 

2018 r. 

w sprawie podziału miasta 

Rzeszowa na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych                      

w każdym okręgu wyborczym 

Wydział Organizacyjno-

Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

72. 

Uchwała                             

Nr LVII/1325/2018                

z  dnia 27 marca                 

2018 r. 

sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy                  

ul. Witolda 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Część działek zostało 

sprzedanych, pozostałe 

zostały przeznaczone 

do zamiany. 

73. 

Uchwała                             

Nr LVII/1326/2018                 

z dnia 27 marca                   

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. W. Pola                                  

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

74. 

Uchwała                             

Nr LVII/1327/2018                 

z dnia 27 marca                

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

75. 
Uchwała                             

Nr LVII/1328/2018                  

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31645,uchwala-nr-lvii13202018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31645,uchwala-nr-lvii13202018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31646,uchwala-nr-lvii13212018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31646,uchwala-nr-lvii13212018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31646,uchwala-nr-lvii13212018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31646,uchwala-nr-lvii13212018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31647,uchwala-nr-lvii13222018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31647,uchwala-nr-lvii13222018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31647,uchwala-nr-lvii13222018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31647,uchwala-nr-lvii13222018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31648,uchwala-nr-lvii13232018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31648,uchwala-nr-lvii13232018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31648,uchwala-nr-lvii13232018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31648,uchwala-nr-lvii13232018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31649,uchwala-nr-lvii13242018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31649,uchwala-nr-lvii13242018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31649,uchwala-nr-lvii13242018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31649,uchwala-nr-lvii13242018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31650,uchwala-nr-lvii13252018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31650,uchwala-nr-lvii13252018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31650,uchwala-nr-lvii13252018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31650,uchwala-nr-lvii13252018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31651,uchwala-nr-lvii13262018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31651,uchwala-nr-lvii13262018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31651,uchwala-nr-lvii13262018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31651,uchwala-nr-lvii13262018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31653,uchwala-nr-lvii13282018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31653,uchwala-nr-lvii13282018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
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z dnia 27 marca                 

2018 r. 

położonej w Rzeszowie przy                  

ul. Boya Żeleńskiego 

Strona odstąpiła od 

ustanowienia 

służebności. 

76. 

Uchwała                            

Nr LVII/1329/2018                 

z dnia 27 marca                 

2018 r. Wodociągów                             

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

77. 

Uchwała                             

Nr LVII/1330/2018                

z dnia 27 marca               

2018 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów                    

i Kanalizacji Sp. z o.o.                               

w Rzeszowie 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

78. 

Uchwała                                

Nr LVII/1331/2018                 

z dnia 27 marca               

2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad 

udzielania stypendiów za staże 

zawodowe i stypendium za 

praktyki zawodowe oraz zasad 

refundacji kosztów dojazdu dla 

uczniów odbywających praktyki 

zawodowe i staże zawodowe                    

w roku szkolnym 2017/2018                             

w ramach projektu „Rzeszowskie 

szkoły zawodowe otwarte na 

rynek pracy” 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

79. 

Uchwała                            

Nr LVII/1332/2018                

z dnia 27 marca              

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego 

wysokość i warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia, sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, wysokość                   

i warunki wypłacania niektórych 

innych składników wynagrodzenia 

oraz nagród 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

80. 

Uchwała                             

Nr LVII/1333/2018                

z dnia 27 marca                 

2018 r. 

w sprawie określenia rozmiaru                   

i zasad udzielania obniżek 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz 

nauczycielom oddelegowanym do 

pracy w charakterze doradcy 

metodycznego, określenia 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31653,uchwala-nr-lvii13282018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31653,uchwala-nr-lvii13282018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31654,uchwala-nr-lvii13292018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31654,uchwala-nr-lvii13292018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31654,uchwala-nr-lvii13292018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31654,uchwala-nr-lvii13292018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31655,uchwala-nr-lvii13302018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31655,uchwala-nr-lvii13302018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31655,uchwala-nr-lvii13302018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31655,uchwala-nr-lvii13302018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31656,uchwala-nr-lvii13312018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31656,uchwala-nr-lvii13312018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31656,uchwala-nr-lvii13312018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31656,uchwala-nr-lvii13312018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31657,uchwala-nr-lvii13322018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31657,uchwala-nr-lvii13322018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31657,uchwala-nr-lvii13322018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31657,uchwala-nr-lvii13322018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28831,uchwala-nr-lvii13332018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28831,uchwala-nr-lvii13332018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28831,uchwala-nr-lvii13332018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28831,uchwala-nr-lvii13332018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
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wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego 

81. 

Uchwała                            

Nr LVII/1334/2018                 

z dnia 27 marca                  

2018 r. 

w sprawie podniesienia wysokości 

wynagrodzenia dla zawodowych 

rodzin zastępczych, zawodowych 

specjalistycznych, zawodowych 

pełniących funkcję pogotowania 

rodzinnego, osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz rodzin 

pomocowych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

82. 

Uchwała                               

Nr LVII/1335/2018               

z dnia 27 marca                   

2018 r. 

w sprawie nawiązania współpracy 

partnerskiej pomiędzy miastami 

Rzeszów (Polska) i Split 

(Chorwacja) 

Wydział Promocji                    

i Współpracy 

Międzynarodowej 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

83. 

Uchwała                             

Nr LVII/1336/2018                   

z dnia 27 marca                         

2018 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody 

Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

84. 

Uchwała                             

Nr LVII/1337/2018                

z dnia 27 marca               

2018 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu 

na terenie miasta Rzeszowa 

(Rondo im. Gen. Meriana C. 

Coopera) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

85. 

Uchwała                           

Nr LVII/1338/2018               

z dnia 27 marca             

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru członka Rzeszowskiej 

Rady Seniorów 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

86. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1339/2018              

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji. 

87. 

Uchwała                              

Nr LVIII/1340/2018                

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

88. 

Uchwała                              

Nr LVIII/1341/2018              

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

* 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28832,uchwala-nr-lvii13342018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28832,uchwala-nr-lvii13342018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28832,uchwala-nr-lvii13342018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28832,uchwala-nr-lvii13342018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28833,uchwala-nr-lvii13352018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28833,uchwala-nr-lvii13352018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28833,uchwala-nr-lvii13352018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28833,uchwala-nr-lvii13352018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28834,uchwala-nr-lvii13362018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28834,uchwala-nr-lvii13362018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28834,uchwala-nr-lvii13362018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28834,uchwala-nr-lvii13362018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28835,uchwala-nr-lvii13372018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28835,uchwala-nr-lvii13372018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28835,uchwala-nr-lvii13372018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28835,uchwala-nr-lvii13372018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28836,uchwala-nr-lvii13382018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28836,uchwala-nr-lvii13382018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28836,uchwala-nr-lvii13382018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/28836,uchwala-nr-lvii13382018-z-dnia-27-marca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29224,uchwala-nr-lviii13392018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29224,uchwala-nr-lviii13392018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29224,uchwala-nr-lviii13392018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29224,uchwala-nr-lviii13392018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29226,uchwala-nr-lviii13402018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29226,uchwala-nr-lviii13402018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29226,uchwala-nr-lviii13402018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29226,uchwala-nr-lviii13402018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29227,uchwala-nr-lviii13412018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29227,uchwala-nr-lviii13412018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29227,uchwala-nr-lviii13412018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29227,uchwala-nr-lviii13412018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
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Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

89. 

Uchwała                               

Nr LVIII/1342/2018                 

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wystawienie weksla własnego                  

„in blanco” 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

90. 

Uchwała                              

Nr LVIII/1343/2018                

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wystawienie weksla własnego                   

„in blanco” 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

91. 

Uchwała                              

Nr LVIII/1344/2018               

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wystawienie weksla własnego                

„in blanco” 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

92. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1345/2018                

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego                  

w 2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Kultury, Sportu                              

i Turystyki Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

93. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1346/2018                

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Inwestycji Urzędu 

Miasta 

Rzeszowa/Miejski 

Zarząd Dróg                        

w Rzeszowie 

Niewykonana. 

Uchwała została 

uchylona 

Uchwałą                             

Nr LXVII/1579/2018                

z dnia 13 listopada 

2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki 

bez oprocentowania               

w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” 

94. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1347/2018              

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za 

korzystanie z płatnych 

niestrzeżonych miejsc 

postojowych (parkingów) dla 

pojazdów samochodowych przy      

ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie 

Miejska Administracja 

Targowisk i Parkingów 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

95. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1348/2018               

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy                 

ul. Rzecha 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Uchylona Uchwałą            

Nr LXV/1532/2018 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 września 

2018 r. 

96. 
Uchwała                             

Nr LVIII/1349/2018              

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29228,uchwala-nr-lviii13422018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29228,uchwala-nr-lviii13422018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29228,uchwala-nr-lviii13422018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29228,uchwala-nr-lviii13422018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29229,uchwala-nr-lviii13432018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29229,uchwala-nr-lviii13432018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29229,uchwala-nr-lviii13432018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29229,uchwala-nr-lviii13432018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29230,uchwala-nr-lviii13442018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29230,uchwala-nr-lviii13442018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29230,uchwala-nr-lviii13442018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29230,uchwala-nr-lviii13442018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29231,uchwala-nr-lviii13452018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29231,uchwala-nr-lviii13452018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29231,uchwala-nr-lviii13452018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29231,uchwala-nr-lviii13452018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29233,uchwala-nr-lviii13472018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29233,uchwala-nr-lviii13472018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29233,uchwala-nr-lviii13472018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29233,uchwala-nr-lviii13472018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29234,uchwala-nr-lviii13482018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29234,uchwala-nr-lviii13482018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29234,uchwala-nr-lviii13482018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29234,uchwala-nr-lviii13482018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29235,uchwala-nr-lviii13492018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29235,uchwala-nr-lviii13492018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
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z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

położonej w Rzeszowie w rejonie 

ulicy Kwiatkowskiego 

97. 

Uchwała                               

Nr LVIII/1350/2018                

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Szopena                        

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

98. 

Uchwała                               

Nr LVIII/1351/2018                 

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Rejtana                           

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

99. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1352/2018                 

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Strony ustalają 

warunki zamiany. 

100. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1353/2018               

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

101. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1354/2018                   

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                        

ul. Na Skały 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

102. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1355/2018               

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Wnioskodawca nie 

zaakceptował 

warunków finansowych 

zamiany 

nieruchomości. 

103. 

Uchwała                              

Nr LVIII/1356/2018                  

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

104. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1357/2018                

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

granic osiedli miasta Rzeszowa 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

105. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1358/2018                 

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie podziału miasta 

Rzeszowa na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Wydział Organizacyjno-

Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

106. 

Uchwała                           

Nr LVIII/1359/2018                  

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie określenia na rok 2018 

sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

107. 
Uchwała                             

Nr LVIII/1360/2018              

w sprawie nadania imienia Galerii 

Fotografii Miasta Rzeszowa 

Galeria Fotografii 

Miasta Rzeszowa 
Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29235,uchwala-nr-lviii13492018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29235,uchwala-nr-lviii13492018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29236,uchwala-nr-lviii13502018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29236,uchwala-nr-lviii13502018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29236,uchwala-nr-lviii13502018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29236,uchwala-nr-lviii13502018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29237,uchwala-nr-lviii13512018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29237,uchwala-nr-lviii13512018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29237,uchwala-nr-lviii13512018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29237,uchwala-nr-lviii13512018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29238,uchwala-nr-lviii13522018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29238,uchwala-nr-lviii13522018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29238,uchwala-nr-lviii13522018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29238,uchwala-nr-lviii13522018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29239,uchwala-nr-lviii13532018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29239,uchwala-nr-lviii13532018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29239,uchwala-nr-lviii13532018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29239,uchwala-nr-lviii13532018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29240,uchwala-nr-lviii13542018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29240,uchwala-nr-lviii13542018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29240,uchwala-nr-lviii13542018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29240,uchwala-nr-lviii13542018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29241,uchwala-nr-lviii13552018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29241,uchwala-nr-lviii13552018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29241,uchwala-nr-lviii13552018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29241,uchwala-nr-lviii13552018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29242,uchwala-nr-lviii13562018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29242,uchwala-nr-lviii13562018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29242,uchwala-nr-lviii13562018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29242,uchwala-nr-lviii13562018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29243,uchwala-nr-lviii13572018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29243,uchwala-nr-lviii13572018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29243,uchwala-nr-lviii13572018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29243,uchwala-nr-lviii13572018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29244,uchwala-nr-lviii13582018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29244,uchwala-nr-lviii13582018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29244,uchwala-nr-lviii13582018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29244,uchwala-nr-lviii13582018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29245,uchwala-nr-lviii13592018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29245,uchwala-nr-lviii13592018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29245,uchwala-nr-lviii13592018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29245,uchwala-nr-lviii13592018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29246,uchwala-nr-lviii13602018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29246,uchwala-nr-lviii13602018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
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z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

108. 

Uchwała                               

Nr LVIII/1361/2018                

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie zmiany w statucie 

Rzeszowskiego Domu Kultury 

Rzeszowski Dom 

Kultury w Rzeszowie 
Wykonana. 

109. 

Uchwała                      

Nr LVIII/1362/2018                     

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie zaliczenia drogi 

wewnętrznej w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych 

Miejski Zarząd Dróg 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

110. 

Uchwała                               

Nr LVIII/1363/2018                 

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie zaliczenia niektórych 

dróg w Rzeszowie do kategorii 

dróg gminnych 

Miejski Zarząd Dróg                  

w Rzeszowie 
Wykonana. 

111. 

Uchwała                            

Nr LVIII/1364/2018              

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

112. 

Uchwała                             

Nr LVIII/1365/2018                    

z dnia 24 kwietnia 

2018 r. 

w sprawie podtrzymania 

stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

113. 

Uchwała                            

Nr LIX/1366/2018                  

z dnia 22 maja 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

114. 

Uchwała                            

Nr LIX/1367/2018                             

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

115. 

Uchwała                             

Nr LIX/1368/2018                   

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany                    

Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 254/6/2013 po 

południowej stronie ul. Lwowskiej 

na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

116. 

Uchwała                             

Nr LIX/1369/2018                       

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany                    

Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 118/26/2005 

na południe od ogrodów 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29246,uchwala-nr-lviii13602018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29246,uchwala-nr-lviii13602018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29247,uchwala-nr-lviii13612018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29247,uchwala-nr-lviii13612018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29247,uchwala-nr-lviii13612018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29247,uchwala-nr-lviii13612018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29249,uchwala-nr-lviii13622018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29249,uchwala-nr-lviii13622018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29249,uchwala-nr-lviii13622018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29249,uchwala-nr-lviii13622018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29250,uchwala-nr-lviii13632018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29250,uchwala-nr-lviii13632018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29250,uchwala-nr-lviii13632018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29250,uchwala-nr-lviii13632018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29251,uchwala-nr-lviii13642018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29251,uchwala-nr-lviii13642018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29251,uchwala-nr-lviii13642018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29251,uchwala-nr-lviii13642018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29252,uchwala-nr-lviii13652018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29252,uchwala-nr-lviii13652018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29252,uchwala-nr-lviii13652018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29252,uchwala-nr-lviii13652018-z-dnia-24-kwietnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29663,uchwala-nr-lix13662018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29663,uchwala-nr-lix13662018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29663,uchwala-nr-lix13662018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29665,uchwala-nr-lix13672018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29665,uchwala-nr-lix13672018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29665,uchwala-nr-lix13672018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29666,uchwala-nr-lix13682018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29666,uchwala-nr-lix13682018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29666,uchwala-nr-lix13682018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29667,uchwala-nr-lix13692018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29667,uchwala-nr-lix13692018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29667,uchwala-nr-lix13692018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
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działkowych Zalesie w Rzeszowie 

w części oznaczonej konturem od 

I do XIV 

117. 

Uchwała                             

Nr LIX/1370/2018                   

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

przy ul. Sadowej w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

118. 

Uchwała                             

Nr LIX/1371/2018               

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Seniora                            

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

119. 

Uchwała                             

Nr LIX/1372/2018                   

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Mikołajczyka               

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

120. 

Uchwała                                 

Nr LIX/1373/2018                   

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych przy 

ulicach: Monte Cassino                                     

i Staroniwskiej w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

121. 

Uchwała                              

Nr LIX/1374/2018               

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy                                           

ul. Paderewskiego w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

122. 

Uchwała                              

Nr LIX/1375/2018                  

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Został przygotowany 

akt notarialny. 

123. 

Uchwała                              

Nr LIX/1376/2018                 

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy                                  

ul. Robotniczej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

124. 

Uchwała                             

Nr LIX/1377/2018                    

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu stanowiącego 

własność Gminy Miasto Rzeszów       

w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

125. 

Uchwała                             

Nr LIX/1378/2018                

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Targowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

III przetarg na 

sprzedaż 

nieruchomości został 

odwołany. 

126. 

Uchwała                           

Nr LIX/1379/2018                  

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów                     

i Kanalizacji w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

127. 

Uchwała                      

Nr LIX/1380/2018                    

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała obowiązuje od 

1 stycznia 2019 r. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29668,uchwala-nr-lix13702018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29668,uchwala-nr-lix13702018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29668,uchwala-nr-lix13702018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29670,uchwala-nr-lix13712018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29670,uchwala-nr-lix13712018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29670,uchwala-nr-lix13712018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29671,uchwala-nr-lix13722018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29671,uchwala-nr-lix13722018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29671,uchwala-nr-lix13722018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29672,uchwala-nr-lix13732018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29672,uchwala-nr-lix13732018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29672,uchwala-nr-lix13732018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29673,uchwala-nr-lix13742018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29673,uchwala-nr-lix13742018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29673,uchwala-nr-lix13742018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29674,uchwala-nr-lix13752018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29674,uchwala-nr-lix13752018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29674,uchwala-nr-lix13752018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29675,uchwala-nr-lix13762018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29675,uchwala-nr-lix13762018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29675,uchwala-nr-lix13762018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29676,uchwala-nr-lix13772018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29676,uchwala-nr-lix13772018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29676,uchwala-nr-lix13772018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29677,uchwala-nr-lix13782018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29677,uchwala-nr-lix13782018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29677,uchwala-nr-lix13782018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29678,uchwala-nr-lix13792018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29678,uchwala-nr-lix13792018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29678,uchwala-nr-lix13792018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29679,uchwala-nr-lix13802018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29679,uchwala-nr-lix13802018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29679,uchwala-nr-lix13802018-z-dnia-22-maja-2018-r.html


125 
 

128. 

Uchwała                             

Nr LIX/1381/2018                 

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 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała obowiązuje od 

1 stycznia 2019 r. 

129. 

Uchwała                            

Nr LIX/1382/2018                  

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie dopłat do ceny 1m³ 

odprowadzanych ścieków i dopłat 

do cen opłat abonamentowych dla 

odbiorców korzystających z usług 

dostawy wody i odprowadzania 

ścieków obsługiwanych przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „EKO – STRUG”                       

Sp. z o. o. w Tyczynie 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

130. 

Uchwała                            

Nr LIX/1383/2018                  

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie dopłat do ceny 1m³ 

odprowadzanych ścieków i do cen 

miesięcznych opłat 

abonamentowych dla odbiorców 

korzystających z usług dostawy 

wody i odprowadzania ścieków, 

obsługiwanych przez Gospodarkę 

Komunalną Sp. z o. o                                   

w Boguchwale, ul. Suszyckich 9 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

131. 

Uchwała                              

Nr LIX/1384/2018                      

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli realizacji 

projektu pn. „Tak na TIK w SP – 3 

– podnosimy jakość kształcenia”   

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

132. 

Uchwała                             

Nr LIX/1385/2018                   

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli realizacji 

projektu pn. „Kształcimy 

nowocześnie – doposażenie bazy 

dydaktycznej I Liceum” w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

133. 

Uchwała                         

Nr LIX/1386/2018                    

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie wyższej dotacji dla 

przedszkoli publicznych                            

w Rzeszowie – prowadzonych 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29680,uchwala-nr-lix13812018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29680,uchwala-nr-lix13812018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29680,uchwala-nr-lix13812018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29681,uchwala-nr-lix13822018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29681,uchwala-nr-lix13822018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29681,uchwala-nr-lix13822018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29682,uchwala-nr-lix13832018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29682,uchwala-nr-lix13832018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29682,uchwala-nr-lix13832018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29683,uchwala-nr-lix13842018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29683,uchwala-nr-lix13842018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29683,uchwala-nr-lix13842018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29684,uchwala-nr-lix13852018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29684,uchwala-nr-lix13852018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29684,uchwala-nr-lix13852018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29685,uchwala-nr-lix13862018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29685,uchwala-nr-lix13862018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29685,uchwala-nr-lix13862018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
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przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne 

137. 

Uchwała                             

Nr LIX/1387/2018                  

z dnia 22 maja 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie 

wyższej dotacji dla publicznych 

szkół podstawowych, niebędących 

szkołami specjalnymi – 

prowadzonych przez osoby 

prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne – którym ustalono 

obwód 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

138. 

Uchwała                            

Nr LIX/1388/2018                 

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Centrum Leczenia Uzależnień                

w Rzeszowie 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Centrum 

Leczenia Uzależnień               

w Rzeszowie 

Wykonana. 

139. 

Uchwała                             

Nr LIX/1389/2018                  

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Miasta 

Sanoka zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

140. 

Uchwała                             

Nr LIX/1390/2018                  

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Głogów 

Małopolski zadania z zakresu 

pomocy społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

141. 

Uchwała                            

Nr LIX/1391/2018                      

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Hyżne 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Niewykonana. 

Porozumienie nie 

zostało zawarte                      

z uwagi na fakt, że 

Gmina Hyżne wycofała 

się z chęci podpisania 

porozumienia. 

Uchylona uchwałą 

LXV/1543/2018 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 

25 września 2018 r. 

142. 

Uchwała                               

Nr LIX/1392/2018                   

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Dynów 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29686,uchwala-nr-lix13872018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29686,uchwala-nr-lix13872018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29686,uchwala-nr-lix13872018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29688,uchwala-nr-lix13882018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29688,uchwala-nr-lix13882018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29688,uchwala-nr-lix13882018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29689,uchwala-nr-lix13892018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29689,uchwala-nr-lix13892018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29689,uchwala-nr-lix13892018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29690,uchwala-nr-lix13902018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29690,uchwala-nr-lix13902018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29690,uchwala-nr-lix13902018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29692,uchwala-nr-lix13912018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29692,uchwala-nr-lix13912018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29692,uchwala-nr-lix13912018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29693,uchwala-nr-lix13922018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29693,uchwala-nr-lix13922018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29693,uchwala-nr-lix13922018-z-dnia-22-maja-2018-r.html


127 
 

143. 

Uchwała                              

Nr LIX/1393/2018                 

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały                  

Nr XLIX/1080/2017 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 26 września 2017 

roku w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Miejską 

Dynów zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

144. 

Uchwała                              

Nr LIX/1394/2018                 

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Jasło 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

145. 

Uchwała                            

Nr LIX/1395/2018                     

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Miasto Jasło 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

146. 

Uchwała                             

Nr LIX/1396/2018                    

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Świlcza 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

147. 

Uchwała                             

Nr LIX/1397/2018                        

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę 

Trzebownisko zadania z zakresu 

pomocy społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

148. 

Uchwała                                

Nr LIX/1398/2018                     

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Włocławek 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

149. 

Uchwała                                 

Nr LIX/1399/2018                    

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na 

terenie miasta Rzeszowa                              

(ul. Ks. Józefa Czyża) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

150. 

Uchwała                                 

Nr LIX/1400/2018                       

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu 

na terenie miasta Rzeszowa 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29694,uchwala-nr-lix13932018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29694,uchwala-nr-lix13932018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29694,uchwala-nr-lix13932018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29695,uchwala-nr-lix13942018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29695,uchwala-nr-lix13942018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29695,uchwala-nr-lix13942018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29696,uchwala-nr-lix13952018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29696,uchwala-nr-lix13952018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29696,uchwala-nr-lix13952018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29697,uchwala-nr-lix13962018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29697,uchwala-nr-lix13962018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29697,uchwala-nr-lix13962018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29698,uchwala-nr-lix13972018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29698,uchwala-nr-lix13972018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29698,uchwala-nr-lix13972018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29699,uchwala-nr-lix13982018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29699,uchwala-nr-lix13982018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29699,uchwala-nr-lix13982018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29700,uchwala-nr-lix13992018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29700,uchwala-nr-lix13992018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29700,uchwala-nr-lix13992018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29701,uchwala-nr-lix14002018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29701,uchwala-nr-lix14002018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29701,uchwala-nr-lix14002018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
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151. 

Uchwała                                 

Nr LIX/1401/2018                        

z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie herbu Miasta Rzeszowa 

na odznace pamiątkowej 

Rejonowych Warsztatów 

Technicznych w Rzeszowie                            

i Lublinie 

Wydział Promocji                      

i Współpracy 

Międzynarodowej 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

152. 

Uchwała                               

Nr LX/1402/2018                       

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia                                    

i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 

rok 

 

- 

 

- 

153. 

Uchwała                                

Nr LX/1403/2018                       

z dnia 19 czerwca                                    

2018 r. 

w sprawie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta Rzeszowa za 

2017 rok 

 

- 

 

- 

154. 

Uchwała                             

Nr LX/1404/2018                    

z dnia 19 czerwca                           

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji. 

155. 

Uchwała                            

Nr LX/1405/2018                  

z dnia 19 czerwca       

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

156. 

Uchwała                             

Nr LX/1406/2018                   

z dnia 19 czerwca       

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

157. 

Uchwała                             

Nr LX/1407/2018                    

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego                   

w 2018 roku 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Kultury, Sportu                          

i Turystyki Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

158. 

Uchwała                              

Nr LX/1408/2018                    

z dnia 19 czerwca    

2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Inwestycji Urzędu 

Niewykonana. 

Uchwała została 

uchylona 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29702,uchwala-nr-lix14012018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29702,uchwala-nr-lix14012018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29702,uchwala-nr-lix14012018-z-dnia-22-maja-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29932,uchwala-nr-lx14022018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29932,uchwala-nr-lx14022018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29932,uchwala-nr-lx14022018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29932,uchwala-nr-lx14022018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29933,uchwala-nr-lx14032018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29933,uchwala-nr-lx14032018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29933,uchwala-nr-lx14032018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29933,uchwala-nr-lx14032018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29935,uchwala-nr-lx14042018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29935,uchwala-nr-lx14042018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29935,uchwala-nr-lx14042018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29935,uchwala-nr-lx14042018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29936,uchwala-nr-lx14052018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29936,uchwala-nr-lx14052018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29936,uchwala-nr-lx14052018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29936,uchwala-nr-lx14052018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29937,uchwala-nr-lx14062018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29937,uchwala-nr-lx14062018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29937,uchwala-nr-lx14062018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29937,uchwala-nr-lx14062018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29938,uchwala-nr-lx14072018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29938,uchwala-nr-lx14072018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29938,uchwala-nr-lx14072018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29938,uchwala-nr-lx14072018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29939,uchwala-nr-lx14082018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29939,uchwala-nr-lx14082018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29939,uchwala-nr-lx14082018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29939,uchwala-nr-lx14082018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
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Miasta 

Rzeszowa/Miejski 

Zarząd Dróg                         

w Rzeszowie 

Uchwałą Nr 

LXVII/1580/2018                   

z dnia 13 listopada              

2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki 

bez oprocentowania                  

w Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

„Projektant” 

159. 

Uchwała                             

Nr LX/1409/2018                  

z dnia 19 czerwca           

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Nastąpiła zmiana 

wniosku o zamianę 

nieruchomości. 

160. 

Uchwała                      

Nr LX/1410/2018                    

z dnia 19 czerwca                                      

2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia                             

14 czerwca 2016 roku                                 

Nr XVII/590/2016 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Nr 282/5/2016 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Nr 196/8/2010 na 

osiedlu Baranówka i osiedlu gen. 

Wł. Andersa w Rzeszowie – część 

II 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

161. 

Uchwała                             

Nr LX/1411/2018                    

z dnia 19 czerwca      

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Nr 297/2/2018 

pomiędzy ul. Przemysłową                              

i ul. Zawiszy Czarnego                                    

w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                     

z procedurą zawartą                      

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                              

i zagospodarowaniu 

przestrzennym min. 

wymaganiami tej 

ustawy : 

− ogłoszenie w prasie    

o przystąpieniu –                 

8 sierpień 2018 r. 

− termin składania 

wniosków -                       

31 sierpień 2018 r. 

− wykonano materiały 

planistyczne 

(inwentaryzacja 

urbanistyczna, 

struktura własności, 

analiza decyzji 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31568,uchwala-nr-lxvii15802018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31568,uchwala-nr-lxvii15802018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31568,uchwala-nr-lxvii15802018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31568,uchwala-nr-lxvii15802018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29940,uchwala-nr-lx14092018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29940,uchwala-nr-lx14092018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29940,uchwala-nr-lx14092018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29940,uchwala-nr-lx14092018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29942,uchwala-nr-lx14102018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29942,uchwala-nr-lx14102018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29942,uchwala-nr-lx14102018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29942,uchwala-nr-lx14102018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29943,uchwala-nr-lx14112018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29943,uchwala-nr-lx14112018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29943,uchwala-nr-lx14112018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29943,uchwala-nr-lx14112018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
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administracyjnych) – 

zgodnie z art. 10 

rozporządzenia 

Ministra 

Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie 

wymaganego zakresu 

projektu miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

koncepcje projektowe 

– realizacja uchwały 

w całości wymaga 

zmiany studium 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Rzeszowa, 

która to zmiana jest 

podjęta i w chwili 

obecnej znajduje się 

w fazie jej 

opiniowania – dalsze 

prace nad projektem 

planu miejscowego 

będą kontynuowane 

kiedy projekt zmiany 

studium uzyska 

niezbędne opinie 

i uzgodnienia, dające 

podstawę do podjęcia 

w planie miejscowym 

decyzji projektowych 

zgodnych ze studium 

(art. 9 ust.4 ustawy   

o planowaniu  

i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

162. 

Uchwała                            

Nr LX/1412/2018                    

z dnia 19 czerwca                        

2018 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 137/8/2006                 

w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego 

– I w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonano. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29944,uchwala-nr-lx14122018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29944,uchwala-nr-lx14122018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29944,uchwala-nr-lx14122018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29944,uchwala-nr-lx14122018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
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163. 

Uchwała                            

Nr LX/1413/2018                     

z dnia 19 czerwca    

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Nadbrzeżnej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

I przetarg nie został 

rozstrzygnięty. 

164. 

Uchwała                     

Nr LX/1414/2018                  

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych                       

w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Piekarskiej, Goździkowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

165. 

Uchwała                             

Nr LX/1415/2018                    

z dnia 19 czerwca                                      

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Warszawskiej                  

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

166. 

Uchwała                             

Nr LX/1416/2018               

z dnia 19 czerwca    

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                  

ul. Słoneczny Stok 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

167. 

Uchwała                             

Nr LX/1417/2018                    

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie jako udziału 

niepieniężnego (aportu) prawa 

własności nieruchomości 

położonej przy ul. Jana Styki                       

w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego 

Zarządu Budynków Mieszkalnych 

Sp. z o. o. 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Realizacja uchwały 

uzależniona jest od 

wcześniejszego 

zakończenia procedury 

zamiany działek. 

168. 

Uchwała                          

Nr LX/1418/2018                     

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

w sprawie stanowienia kierunków 

działania Prezydenta Miasta                 

dot. zamiany działek 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Uchylona Uchwałą 

LXII/1453/2018 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 

10 lipca 2018 r.                      

w sprawie stanowienia 

kierunków działania 

Prezydenta Miasta 

169. 

Uchwała                            

Nr LX/1419/2018                    

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

w sprawie przyjęcia apelu do 

Marszałka Województwa 

Podkarpackiego o wybudowanie 

regionalnej instytucji 

popularyzującej naukę i innowacje 

na terenie miasta Rzeszowa 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

170. 

Uchwała                                 

Nr LX/1420/2018                    

z dnia 19 czerwca     

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad, trybu 

postępowania i sposobu 

rozliczania dotacji celowej 

udzielanej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska, związanych                        

z wymianą pokryć dachowych, 

elewacji oraz innych wyrobów 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Na terenie Gminy 
Miasto Rzeszów                        

w 2018 r. 
zdemontowano                          

i odebrano 114,95 Mg 
wyrobów azbestowych. 

Środki finansowe na 
realizację „Program 
usuwania azbestu                      

i wyrobów 
zawierających azbest 

dla Gminy Miasto 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29945,uchwala-nr-lx14132018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29945,uchwala-nr-lx14132018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29945,uchwala-nr-lx14132018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29945,uchwala-nr-lx14132018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29946,uchwala-nr-lx14142018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29946,uchwala-nr-lx14142018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29946,uchwala-nr-lx14142018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29946,uchwala-nr-lx14142018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29947,uchwala-nr-lx14152018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29947,uchwala-nr-lx14152018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29947,uchwala-nr-lx14152018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29947,uchwala-nr-lx14152018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29948,uchwala-nr-lx14162018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29948,uchwala-nr-lx14162018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29948,uchwala-nr-lx14162018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29948,uchwala-nr-lx14162018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29949,uchwala-nr-lx14172018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29949,uchwala-nr-lx14172018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29949,uchwala-nr-lx14172018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29949,uchwala-nr-lx14172018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29950,uchwala-nr-lx14182018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29950,uchwala-nr-lx14182018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29950,uchwala-nr-lx14182018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29950,uchwala-nr-lx14182018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29951,uchwala-nr-lx14192018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29951,uchwala-nr-lx14192018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29951,uchwala-nr-lx14192018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29951,uchwala-nr-lx14192018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29952,uchwala-nr-lx14202018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29952,uchwala-nr-lx14202018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29952,uchwala-nr-lx14202018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29952,uchwala-nr-lx14202018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
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zawierających azbest 

pochodzących z obiektów 

budowlanych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów 

Rzeszów na lata 2011 
– 2032” 

w 2018 r.  pochodziły 
w 100% ze środków 

gminnych z tytułu opłat 
i kar za korzystanie ze 

środowiska. 
Planowana ilość 

wyrobów azbestowych 
do usunięcia w 2019 r. 

to ok. 200 Mg. 

171. 

Uchwała                             

Nr LX/1421/2018                

z dnia 19 czerwca     

2018 r. 

w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych 

przez Gminę Miasto Rzeszów                    

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości                                                 

i zagospodarowania tych 

odpadów, sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała obowiązuje od 

1 stycznia 2019 r. 

172. 

Uchwała                             

Nr LX/1422/2018                    

z dnia 19 czerwca    

2018 r. 

w sprawie dopłat do ceny 1 m³ 

dostarczonej wody, dopłat do ceny 

1 m³ odprowadzanych ścieków                

i do ceny miesięcznych opłat 

abonamentowych dla odbiorców 

korzystających z usług dostawy 

wody i odprowadzania ścieków, 

obsługiwanych przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „EKO-STRUG”                      

Sp. z o. o. w Tyczynie 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Taryfa obowiązuje do 

15 maja 2019 r. 

173. 

Uchwała                            

Nr LX/1423/2018                 

z dnia 19 czerwca    

2018 r. 

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 

INFRASTRUKTURA Sp. z o. o.                 

w Boguchwale ul. Suszyckich 9 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Taryfa obowiązuje do 

15 maja 2019 r. 

174. 

Uchwała                              

Nr LX/1424/2018                   

z dnia 19 czerwca  

2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie Miasta 

Rzeszowa miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych 

Ewidencja Działalności 

Gospodarczej                         

i Zezwoleń Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

175. 

Uchwała                            

Nr LX/1425/2018                  

z dnia 19 czerwca                   

2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w punktach 

sprzedaży napojów alkoholowych 

na terenie Miasta Rzeszowa 

Ewidencja Działalności 

Gospodarczej                        

i Zezwoleń Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zezwolenia na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

wydawane na wniosek 

w ramach ustalonego 

uchwałą limitu. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29953,uchwala-nr-lx14212018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29953,uchwala-nr-lx14212018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29953,uchwala-nr-lx14212018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29953,uchwala-nr-lx14212018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29954,uchwala-nr-lx14222018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29954,uchwala-nr-lx14222018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29954,uchwala-nr-lx14222018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29954,uchwala-nr-lx14222018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29955,uchwala-nr-lx14232018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29955,uchwala-nr-lx14232018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29955,uchwala-nr-lx14232018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29955,uchwala-nr-lx14232018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29956,uchwala-nr-lx14242018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29956,uchwala-nr-lx14242018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29956,uchwala-nr-lx14242018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29956,uchwala-nr-lx14242018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29957,uchwala-nr-lx14252018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29957,uchwala-nr-lx14252018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29957,uchwala-nr-lx14252018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29957,uchwala-nr-lx14252018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
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176. 

Uchwała                                       

Nr LX/1426/2018                   

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie ustanowienia 

ulg za usługi przewozowe                                   

w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania                

o charakterze użyteczności 

publicznej, w gminnych 

przewozach pasażerskich, na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów 

Zarząd Transportu 

Miejskiego                             

w Rzeszowie 

Wykonana. 

177. 

Uchwała                           

Nr LX/1427/2018                   

z dnia 19 czerwca  

2018 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów        

i Kanalizacji Sp. z o. o. 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

178. 

Uchwała                           

Nr LX/1428/2018                    

z dnia 19 czerwca  

2018 r. w 

sprawie zmiany Statutu 

Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1                

w Rzeszowie 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej nr 1                      

w Rzeszowie 

Wykonana. 

179. 

Uchwała                           

Nr LX/1429/2018                

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego 

wysokość i warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia, sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, wysokość                 

i warunki wypłacania niektórych 

innych składników wynagrodzenia 

oraz nagród 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

180. 

Uchwała                             

Nr LX/1430/2018                   

z dnia 19 czerwca   

2018 r. 

w sprawie realizacji projektów                   

w ramach akcji 1 – Mobilność 

uczniów i kadry w ramach sektora 

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 

w programie Erasmus+ 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Ze względu na 

pozycję/nr projektów 

na liście rezerwowej 

oraz  brak środków 

finansowych – niżej 

wymienione projekty 

nie uzyskały 

dofinansowania i nie są 

realizowane: 

1. I Ty możesz zostać 

super budowlańcem- 

doskonalimy 

umiejętności 

zawodowe na stażu 

w krajach 

europejskich –                    

ZS Nr 1, 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29958,uchwala-nr-lx14262018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29958,uchwala-nr-lx14262018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29958,uchwala-nr-lx14262018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29958,uchwala-nr-lx14262018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29959,uchwala-nr-lx14272018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29959,uchwala-nr-lx14272018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29959,uchwala-nr-lx14272018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29959,uchwala-nr-lx14272018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29960,uchwala-nr-lx14282018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29960,uchwala-nr-lx14282018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29960,uchwala-nr-lx14282018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29960,uchwala-nr-lx14282018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29961,uchwala-nr-lx14292018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29961,uchwala-nr-lx14292018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29961,uchwala-nr-lx14292018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29961,uchwala-nr-lx14292018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29962,uchwala-nr-lx14302018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29962,uchwala-nr-lx14302018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29962,uchwala-nr-lx14302018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29962,uchwala-nr-lx14302018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
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2. Nauka i praktyka to 

najlepsza taktyka – 

ZS Energetycznych 

3. Nauka zawodu                    

w europejskim 

plenerze– ZSKU, 

4. Praktyki bez granic– 

ZS Nr 2. 

181. 

Uchwała                        

Nr LX/1431/2018                  

z dnia 19 czerwca    

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasto 

Rzeszów do związku stowarzyszeń 

pod nazwą Podkarpacka 

Regionalna Organizacja 

Turystyczna 

Wydział Kultury, 

Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

182. 

Uchwała                          

Nr LXI/1432/2018                 

z dnia 26 czerwca     

2018 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały                    

Nr LX/1426/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 

r. w sprawie ustanowienia ulg za 

usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania o charakterze 

użyteczności publicznej,                              

w gminnych przewozach 

pasażerskich na terenie gminy 

Miasto Rzeszów 

Zarząd Transportu 

Miejskiego                  

w Rzeszowie 

Wykonana. 

183. 

Uchwała                             

Nr LXI/1433/2018                 

z dnia 26 czerwca   

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji. 

184. 

Uchwała                        

Nr LXII/1434/2018               

z dnia 10 lipca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji. 

185. 

Uchwała                             

Nr LXII/1435/2018                 

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29963,uchwala-nr-lx14312018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29963,uchwala-nr-lx14312018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29963,uchwala-nr-lx14312018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/29963,uchwala-nr-lx14312018-z-dnia-19-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30020,uchwala-nr-lxi14322018-z-dnia-26-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30020,uchwala-nr-lxi14322018-z-dnia-26-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30020,uchwala-nr-lxi14322018-z-dnia-26-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30020,uchwala-nr-lxi14322018-z-dnia-26-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30020,uchwala-nr-lxi14322018-z-dnia-26-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30020,uchwala-nr-lxi14322018-z-dnia-26-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30020,uchwala-nr-lxi14322018-z-dnia-26-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30020,uchwala-nr-lxi14322018-z-dnia-26-czerwca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30192,uchwala-nr-lxii14342018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30192,uchwala-nr-lxii14342018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30192,uchwala-nr-lxii14342018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30193,uchwala-nr-lxii14352018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30193,uchwala-nr-lxii14352018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30193,uchwala-nr-lxii14352018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
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186. 

Uchwała                             

Nr LXII/1436/2018                     

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

187. 

Uchwała                             

Nr LXII/1437/2018                    

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu 

Ochrony Środowiska przed 

Hałasem dla Miasta Rzeszowa na 

lata 2018 – 2022” 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Szczegółowe 

informacje dotyczące 

realizacji programu 

zawarto w części  

dotyczącej realizacji 

planów, programów                    

i strategii. 

188. 

Uchwała                     

Nr LXII/1438/2018                 

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie uzgodnienia zakresu 

prac wykonywanych na potrzeby 

ochrony przyrody dotyczących 

pomników przyrody (zakres prac 

dotyczył dwóch  Dębów 

Szypułkowych rosnących na 

działce 838/2 obr. 207 przy                    

ul. Sokoła. Własność Teatru                     

im. Wandy Siemaszkowej) 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

189. 

Uchwała                        

Nr LXII/1439/2018                   

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Furtaka 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

190. 

Uchwała                              

Nr LXII/1440/2018                

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Tarnowskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono podział 

nieruchomości. 

191. 

Uchwała                                

Nr LXII/1441/2018                           

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej położonej                        

w Rzeszowie przy                                       

ul. Przemysłowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

192. 

Uchwała                             

Nr LXII/1442/2018                

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Lwowskiej                     

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

193. 

Uchwała                              

Nr LXII/1443/2018                 

z  dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych                         

w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Zielnej, Z. Nałkowskiej, 

Goździkowej, Brydaka, Zimowit, 

Krakowskiej, Potokowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30194,uchwala-nr-lxii14362018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30194,uchwala-nr-lxii14362018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30194,uchwala-nr-lxii14362018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30195,uchwala-nr-lxii14372018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30195,uchwala-nr-lxii14372018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30195,uchwala-nr-lxii14372018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30196,uchwala-nr-lxii14382018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30196,uchwala-nr-lxii14382018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30196,uchwala-nr-lxii14382018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30197,uchwala-nr-lxii14392018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30197,uchwala-nr-lxii14392018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30197,uchwala-nr-lxii14392018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30198,uchwala-nr-lxii14402018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30198,uchwala-nr-lxii14402018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30198,uchwala-nr-lxii14402018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30199,uchwala-nr-lxii14412018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30199,uchwala-nr-lxii14412018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30199,uchwala-nr-lxii14412018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30200,uchwala-nr-lxii14422018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30200,uchwala-nr-lxii14422018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30200,uchwala-nr-lxii14422018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30201,uchwala-nr-lxii14432018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30201,uchwala-nr-lxii14432018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30201,uchwala-nr-lxii14432018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
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194. 

Uchwała                              

Nr LXII/1444/2018                 

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

przy ul. Mieszka I w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

195. 

Uchwała                              

Nr LXII/1445/2018                  

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy al. Armii Krajowej 

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

196. 

Uchwała                             

Nr LXII/1446/2018                  

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Zenitowej                       

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

197. 

Uchwała                             

Nr LXII/1447/2018                 

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

stanowiącej drogę wewnętrzną, 

ulicę Łączną w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Wojewoda Podkarpacki 

stwierdził nieważność 

uchwały. 

198. 

Uchwała                               

Nr LXII/1448/2018                   

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                       

ul. św. Marcina 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

199. 

Uchwała                            

Nr LXII/1449/2018                   

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                    

ul. Świętego Mikołaja 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

200. 

Uchwała                            

Nr LXII/1450/2018                  

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                      

ul. Miejskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

201. 

Uchwała                         

Nr LXII/1451/2018                 

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny 

nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Gminy 

Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu 

Państwa 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

202. 

Uchwała                               

Nr LXII/1452/2018                

z dnia 10 lipca 2018 r. 

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 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Taryfa obowiązuje do 

15 maja 2019 r. 

203. 

Uchwała                              

Nr LXII/1453/2018               

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie stanowienia kierunków 

działania Prezydenta Miasta 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżąca realizacja. 

Trwają rozmowy                   

z zainteresowanymi 

stronami.  

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30202,uchwala-nr-lxii14442018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30202,uchwala-nr-lxii14442018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30202,uchwala-nr-lxii14442018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30203,uchwala-nr-lxii14452018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30203,uchwala-nr-lxii14452018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30203,uchwala-nr-lxii14452018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30204,uchwala-nr-lxii14462018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30204,uchwala-nr-lxii14462018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30204,uchwala-nr-lxii14462018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30205,uchwala-nr-lxii14472018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30205,uchwala-nr-lxii14472018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30205,uchwala-nr-lxii14472018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30206,uchwala-nr-lxii14482018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30206,uchwala-nr-lxii14482018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30206,uchwala-nr-lxii14482018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30207,uchwala-nr-lxii14492018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30207,uchwala-nr-lxii14492018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30207,uchwala-nr-lxii14492018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30208,uchwala-nr-lxii14502018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30208,uchwala-nr-lxii14502018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30208,uchwala-nr-lxii14502018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30210,uchwala-nr-lxii14512018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30210,uchwala-nr-lxii14512018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30210,uchwala-nr-lxii14512018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30211,uchwala-nr-lxii14522018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30211,uchwala-nr-lxii14522018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30211,uchwala-nr-lxii14522018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30212,uchwala-nr-lxii14532018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30212,uchwala-nr-lxii14532018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30212,uchwala-nr-lxii14532018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
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204. 

Uchwała                             

Nr LXII/1454/2018                   

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie uzgodnienia zmian                   

w Statucie Wojewódzkiej                           

i Miejskiej Biblioteki Publicznej                      

w Rzeszowie 

Wydział Kultury, 

Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

Uchwała została 

przekazana  Semikowi 

Województwa 

Podkarpackiego za 

pośrednictwem 

Departamentu Kultury 

Urzędu 

Marszałkowskiego   

Woj. Podkarpackiego) 

205. 

Uchwała                               

Nr LXII/1455/2018                

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie realizacji projektów ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

206. 

Uchwała                             

Nr LXII/1456/2018                 

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

207. 

Uchwała                              

Nr LXII/1457/2018                     

z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

208. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1458/2018                

z dnia 28 sierpnia             

2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego                   

w 2018 roku 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Zdrowia Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

209. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1459/2018               

z dnia 28 sierpnia                                  

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego                 

w 2018 roku 

Wydział Kultury Sportu 

i Turystyki Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

210. 

Uchwała                              

Nr LXIII/1460/2018                 

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy 

Miasto Rzeszów do Spółki Port 

Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i objęcia w niej 

udziałów 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Trwają ustalenia 

dotyczące wysokości 

wniesienia wkładu 

przez Miasto Rzeszów  

do Spółki Port Lotniczy 

„Rzeszów-Jasionka” 

Sp. z o.o. 

211. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1461/2018                 

z dnia 28 sierpnia     

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

W trakcie realizacji.  

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30214,uchwala-nr-lxii14542018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30214,uchwala-nr-lxii14542018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30214,uchwala-nr-lxii14542018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30215,uchwala-nr-lxii14552018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30215,uchwala-nr-lxii14552018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30215,uchwala-nr-lxii14552018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30216,uchwala-nr-lxii14562018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30216,uchwala-nr-lxii14562018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30216,uchwala-nr-lxii14562018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30217,uchwala-nr-lxii14572018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30217,uchwala-nr-lxii14572018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30217,uchwala-nr-lxii14572018-z-dnia-10-lipca-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30642,uchwala-nr-lxiii14582018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30642,uchwala-nr-lxiii14582018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30642,uchwala-nr-lxiii14582018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30642,uchwala-nr-lxiii14582018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30643,uchwala-nr-lxiii14592018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30643,uchwala-nr-lxiii14592018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30643,uchwala-nr-lxiii14592018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30643,uchwala-nr-lxiii14592018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30644,uchwala-nr-lxiii14602018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30644,uchwala-nr-lxiii14602018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30644,uchwala-nr-lxiii14602018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30644,uchwala-nr-lxiii14602018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30646,uchwala-nr-lxiii14612018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30646,uchwala-nr-lxiii14612018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30646,uchwala-nr-lxiii14612018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30646,uchwala-nr-lxiii14612018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
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Jednostki 

organizacyjne Miasta 

212. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1462/2018                

z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

213. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1463/2018            

z dnia 28 sierpnia    

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

214. 

Uchwała                              

Nr LXIII/1464/2018                  

z dnia 28 sierpnia      

2018 r. 

w sprawie emisji obligacji 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

215. 

Uchwała                            

Nr LXIII/1465/2018                  

z dnia 28 sierpnia      

2018 r. 

w sprawie oceny aktualności 

Studium Uwarunkowań                                  

i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa                

i miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących 

na terenie miasta Rzeszowa latach 

2014-2017 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

216. 

Uchwała                              

Nr LXIII/1466/2018               

z dnia 28 sierpnia      

2018 r. 

w sprawie uchwalenia 12 zmian 

Studium Uwarunkowań w sprawie 

uchwalenia 12 zmian Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

217. 

Uchwała                              

Nr LXIII/1467/2018                

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany                                   

Nr 51/3/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

na osiedlu Nowe Miasto 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                    

z procedurą zawartą                

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                            

i zagospodarowaniu 

przestrzennym i innymi 

wymaganiami tej 

ustawy - etap 

projektowy. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30648,uchwala-nr-lxiii14622018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30648,uchwala-nr-lxiii14622018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30648,uchwala-nr-lxiii14622018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30648,uchwala-nr-lxiii14622018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30649,uchwala-nr-lxiii14632018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30649,uchwala-nr-lxiii14632018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30649,uchwala-nr-lxiii14632018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30649,uchwala-nr-lxiii14632018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30650,uchwala-nr-lxiii14642018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30650,uchwala-nr-lxiii14642018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30650,uchwala-nr-lxiii14642018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30650,uchwala-nr-lxiii14642018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30651,uchwala-nr-lxiii14652018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30651,uchwala-nr-lxiii14652018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30651,uchwala-nr-lxiii14652018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30651,uchwala-nr-lxiii14652018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30658,uchwala-nr-lxiii14662018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30658,uchwala-nr-lxiii14662018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30658,uchwala-nr-lxiii14662018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30658,uchwala-nr-lxiii14662018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30659,uchwala-nr-lxiii14672018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30659,uchwala-nr-lxiii14672018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30659,uchwala-nr-lxiii14672018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30659,uchwala-nr-lxiii14672018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
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218. 

Uchwała                              

Nr LXIII/1468/2018                   

z dnia 28 sierpnia    

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Nr 298/3/2018               

w rejonie ul. Popiełuszki                         

i ul. Seniora w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                    

z procedurą zawartą                

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                           

i zagospodarowaniu 

przestrzennym i innymi 

wymaganiami tej 

ustawy - etap 

projektowy. 

219. 

Uchwała                               

Nr LXIII/1469/2018                            

z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

budowy pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Rzeszowie 

Bieżące wykonanie. 

27 lutego 2019 została 

zawarta umowa na 

wykonanie robót 

budowlanych w ramach 

zadania 

inwestycyjnego                   

pn. „Budowa pomnika 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego”.                        

W ramach umowy                     

w terminie do                      

28 czerwca 2019 r. 

zostanie wykonany 

Pomnik Marszałka, 

nawierzchnie z płyt 

kamiennych oraz kostki 

brukowej oraz zostanie 

zamontowanych 6 szt. 

masztów flagowych. 

Jest to pierwszy etap 

realizacji projektu 

budowlanego 

zrealizowanego                       

w 2018 r. Kolejne 

etapy realizacji prac 

zaplanowano na lata 

kolejne. 

220. 

Uchwała                              

Nr LXIII/1470/2018                 

z dnia 28 sierpnia          

2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 267/4/2015 – 

część I przy ul. Bohaterów 

Westerplatte w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

221. 
Uchwała                                

Nr LXIII/1471/2018               

w sprawie uchwalenia zmiany                 

Nr 184/11/2009 Miejscowego 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30660,uchwala-nr-lxiii14682018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30660,uchwala-nr-lxiii14682018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30660,uchwala-nr-lxiii14682018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30660,uchwala-nr-lxiii14682018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30661,uchwala-nr-lxiii14692018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30661,uchwala-nr-lxiii14692018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30661,uchwala-nr-lxiii14692018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30661,uchwala-nr-lxiii14692018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30662,uchwala-nr-lxiii14702018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30662,uchwala-nr-lxiii14702018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30662,uchwala-nr-lxiii14702018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30662,uchwala-nr-lxiii14702018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
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z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 75/5/2004                  

w rejonie Hotelu Rzeszów przy                  

al. Cieplińskiego w Rzeszowie 

222. 

Uchwała                              

Nr LXIII/1472/2018                

z dnia 28 sierpnia        

2018 r. 

w sprawie przyjęcia oświadczenia 

zawierającego stanowisko 

dotyczące sposobu 

zagospodarowania terenów 

pomiędzy ul. Podwisłocze a rzeką 

Wisłok 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Stanowisko zostanie 

wzięte pod uwagę przy 

aktualizacji Studium. 

223. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1473/2018                  

z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

w sprawie zaliczenia niektórych 

dróg w Rzeszowie do kategorii 

dróg gminnych 

Miejski Zarząd Dróg 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

224. 

Uchwała                            

Nr LXIII/1474/2018               

z dnia 28 sierpnia      

2018 r. 

w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej 

do kategorii dróg gminnych 

Miejski Zarząd Dróg 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

225. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1475/2018              

z dnia 28 sierpnia                                   

2018 r. 

w sprawie zaliczenia ulicy                      

św. Floriana do kategorii dróg 

gminnych 

Miejski Zarząd Dróg 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

226. 

Uchwała                        

Nr LXIII/1476/2018                

z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Rzeszowskiego 

Centrum Edukacji Nauczycieli 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

227. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1477/2018                

z dnia 28 sierpnia                             

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż przez Gminę Miasto 

Rzeszów posiadanych akcji 

imiennych w spółce Stal Rzeszów 

SA w pozapublicznym trybie 

zbycia akcji 

Wydział Kultury, 

Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

228. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1478/2018                

z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. ”Wymiana źródeł 

ciepła na terenie ROF” w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-

2020, w formule Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

 

 

229. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1479/2018               

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. ”Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF”                      

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

 

 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30664,uchwala-nr-lxiii14722018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30664,uchwala-nr-lxiii14722018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30664,uchwala-nr-lxiii14722018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30664,uchwala-nr-lxiii14722018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30665,uchwala-nr-lxiii14732018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30665,uchwala-nr-lxiii14732018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30665,uchwala-nr-lxiii14732018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30665,uchwala-nr-lxiii14732018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30666,uchwala-nr-lxiii14742018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30666,uchwala-nr-lxiii14742018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30666,uchwala-nr-lxiii14742018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30666,uchwala-nr-lxiii14742018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30667,uchwala-nr-lxiii14752018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30667,uchwala-nr-lxiii14752018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30667,uchwala-nr-lxiii14752018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30667,uchwala-nr-lxiii14752018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30668,uchwala-nr-lxiii14762018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30668,uchwala-nr-lxiii14762018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30668,uchwala-nr-lxiii14762018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30668,uchwala-nr-lxiii14762018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30670,uchwala-nr-lxiii14772018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30670,uchwala-nr-lxiii14772018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30670,uchwala-nr-lxiii14772018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30670,uchwala-nr-lxiii14772018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30671,uchwala-nr-lxiii14782018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30671,uchwala-nr-lxiii14782018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30671,uchwala-nr-lxiii14782018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30671,uchwala-nr-lxiii14782018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30672,uchwala-nr-lxiii14792018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30672,uchwala-nr-lxiii14792018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30672,uchwala-nr-lxiii14792018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30672,uchwala-nr-lxiii14792018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
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Podkarpackiego na lata 2014-

2020, w formule Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

230. 

Uchwała                            

Nr LXIII/1480/2018              

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. ”Instalacja kotłów na 

paliwa stałe w gospodarstwach 

domowych – projekt parasolowy” 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-

2020 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

231. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1481/2018                   

z dnia 28 sierpnia    

2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji 

Projektu pn. ”Zwiększenie udziału 

energii ze źródeł odnawialnych na 

terenie ROF – Etap II” w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-

2020, w formule Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

232. 

Uchwała                                 

Nr LXIII/1482/2018               

z dnia 28 sierpnia             

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                    

Al. Armii Krajowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Ustalono wysokość 

opłaty za służebność. 

233. 

Uchwała                            

Nr LXIII/1483/2018               

z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Czynności zostały 

zawieszono do czasu 

rozpatrzenia wniosku   

o zwrot nieruchomości. 

234. 

Uchwała                              

Nr LXIII/1484/2018                

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                               

ul. Senatorskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

235. 

Uchwała                            

Nr LXIII/1485/2018                 

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przyznanie nieruchomości 

zamiennej w ramach 

odszkodowania 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wykonanie 

operatu szacunkowego. 

236. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1486/2018                 

z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie jako udziału 

niepieniężnego (aportu) prawa 

własności nieruchomości 

położonej przy ul. Zielonej                         

w Rzeszowie na rzecz Miejskiego 

Zarządu Budynków Mieszkalnych 

Sp. z o.o. 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Przygotowano protokół 

uzgodnień. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30673,uchwala-nr-lxiii14802018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30673,uchwala-nr-lxiii14802018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30673,uchwala-nr-lxiii14802018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30673,uchwala-nr-lxiii14802018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30674,uchwala-nr-lxiii14812018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30674,uchwala-nr-lxiii14812018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30674,uchwala-nr-lxiii14812018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30674,uchwala-nr-lxiii14812018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30675,uchwala-nr-lxiii14822018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30675,uchwala-nr-lxiii14822018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30675,uchwala-nr-lxiii14822018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30675,uchwala-nr-lxiii14822018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30676,uchwala-nr-lxiii14832018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30676,uchwala-nr-lxiii14832018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30676,uchwala-nr-lxiii14832018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30676,uchwala-nr-lxiii14832018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30677,uchwala-nr-lxiii14842018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30677,uchwala-nr-lxiii14842018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30677,uchwala-nr-lxiii14842018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30677,uchwala-nr-lxiii14842018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30678,uchwala-nr-lxiii14852018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30678,uchwala-nr-lxiii14852018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30678,uchwala-nr-lxiii14852018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30678,uchwala-nr-lxiii14852018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30679,uchwala-nr-lxiii14862018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30679,uchwala-nr-lxiii14862018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30679,uchwala-nr-lxiii14862018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30679,uchwala-nr-lxiii14862018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
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237. 

Uchwała                           

Nr LXIII/1487/2018           

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonej                           

w Rzeszowie w rejonie ulicy 

Wywrockiego 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

238. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1488/2018                  

z dnia 28 sierpnia      

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych                       

w Rzeszowie w rejonie ulic 

Południowej, Geodetów, Al. Józefa 

Piłsudskiego 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

239. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1489/2018               

z dnia 28 sierpnia        

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Szczucin 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

240. 

Uchwała                           

Nr LXIII/1490/2018               

z dnia 28 sierpnia                         

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Krasne 

zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

241. 

Uchwała                               

Nr LXIII/1491/2018               

z dnia 28 sierpnia    

2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób 

niepełnosprawnych,                                      

z uwzględnieniem planu 

finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2018 rok 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa / Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

242. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1492/2018              

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie zarządzenia ponownych 

wyborów do Rady Osiedla Nowe 

Miasto 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

243. 

Uchwała                            

Nr LXIII/1493/2018              

z dnia 28 sierpnia    

2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami 

zamieszkałymi na terenie osiedli 

Śródmieście – Północ                                   

i Śródmieście – Południe w sprawie 

połączenia osiedli 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

244. 

Uchwała                          

Nr LXIII/1494/2018               

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu 

na terenie miasta Rzeszowa 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30680,uchwala-nr-lxiii14872018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30680,uchwala-nr-lxiii14872018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30680,uchwala-nr-lxiii14872018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30680,uchwala-nr-lxiii14872018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30681,uchwala-nr-lxiii14882018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30681,uchwala-nr-lxiii14882018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30681,uchwala-nr-lxiii14882018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30681,uchwala-nr-lxiii14882018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30682,uchwala-nr-lxiii14892018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30682,uchwala-nr-lxiii14892018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30682,uchwala-nr-lxiii14892018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30682,uchwala-nr-lxiii14892018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30683,uchwala-nr-lxiii14902018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30683,uchwala-nr-lxiii14902018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30683,uchwala-nr-lxiii14902018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30683,uchwala-nr-lxiii14902018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30684,uchwala-nr-lxiii14912018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30684,uchwala-nr-lxiii14912018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30684,uchwala-nr-lxiii14912018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30684,uchwala-nr-lxiii14912018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30685,uchwala-nr-lxiii14922018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30685,uchwala-nr-lxiii14922018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30685,uchwala-nr-lxiii14922018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30685,uchwala-nr-lxiii14922018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30686,uchwala-nr-lxiii14932018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30686,uchwala-nr-lxiii14932018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30686,uchwala-nr-lxiii14932018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30686,uchwala-nr-lxiii14932018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30687,uchwala-nr-lxiii14942018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30687,uchwala-nr-lxiii14942018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30687,uchwala-nr-lxiii14942018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30687,uchwala-nr-lxiii14942018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html


143 
 

245. 

Uchwała                            

Nr LXIII/1495/2018               

z dnia 28 sierpnia    

2018 r. 

w sprawie nadania nazwy na 

terenie miasta Rzeszowa 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

246. 

Uchwała                       

Nr LXIII/1496/2018              

z dnia 28 sierpnia   

2018 r. 

w sprawie utworzenia na obszarze 

miasta Rzeszowa odrębnych 

obwodów głosowania,                                

w zarządzonych na dzień                          

21 października 2018 r. wyborach 

do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz 

wyborach wójtów, burmistrzów                   

i prezydentów miast 

Wydział Organizacyjno-

Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

247. 

Uchwała                     

Nr LXIII/1497/2018               

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

248. 

Uchwała                             

Nr LXIII/1498/2018              

z dnia 28 sierpnia  

2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

249. 

Uchwała                            

Nr LXIV/1499/2018               

z dnia 17 września 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie ustanowienia 

ulg za usługi przewozowe                          

w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania                      

o charakterze użyteczności 

publicznej, w gminnych 

przewozach pasażerskich na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rzeszowie/ Zarząd 

Transportu Miejskiego 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

250. 

Uchwała                             

Nr LXV/1500/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

251. 

Uchwała                             

Nr LXV/1501/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30688,uchwala-nr-lxiii14952018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30688,uchwala-nr-lxiii14952018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30688,uchwala-nr-lxiii14952018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30688,uchwala-nr-lxiii14952018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30689,uchwala-nr-lxiii14962018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30689,uchwala-nr-lxiii14962018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30689,uchwala-nr-lxiii14962018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30689,uchwala-nr-lxiii14962018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30690,uchwala-nr-lxiii14972018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30690,uchwala-nr-lxiii14972018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30690,uchwala-nr-lxiii14972018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30690,uchwala-nr-lxiii14972018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30691,uchwala-nr-lxiii14982018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30691,uchwala-nr-lxiii14982018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30691,uchwala-nr-lxiii14982018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30691,uchwala-nr-lxiii14982018-z-dnia-28-sierpnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30865,uchwala-nr-lxiv14992018-z-dnia-17-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30865,uchwala-nr-lxiv14992018-z-dnia-17-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30865,uchwala-nr-lxiv14992018-z-dnia-17-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30865,uchwala-nr-lxiv14992018-z-dnia-17-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30971,uchwala-nr-lxv15002018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30971,uchwala-nr-lxv15002018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30971,uchwala-nr-lxv15002018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30971,uchwala-nr-lxv15002018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30974,uchwala-nr-lxv15012018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30974,uchwala-nr-lxv15012018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30974,uchwala-nr-lxv15012018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30974,uchwala-nr-lxv15012018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
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252. 

Uchwała                             

Nr LXV/1502/2018               

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

253. 

Uchwała                             

Nr LXV/1503/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 234/2/2012 

przy al. Niepodległości                               

w Rzeszowie – w części A 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Stwierdzenie 
nieważności uchwały    

w części A 
Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody 
Podkarpackiego 

254. 

Uchwała                       

Nr LXV/1504/2018             

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą 

Miasto Rzeszów a Gminą 

Boguchwała w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego 

Zarząd Transportu 

Miejskiego                          

w Rzeszowie 

Wykonana. 

255. 

Uchwała                            

Nr LXV/1505/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 272/9/2015                

w rejonie ul. Sanockiej                                 

i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                  

z procedurą zawartą               

w art. 17 ustawy 

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym i in. 

wymaganiami tej 

ustawy, projekt 

przygotowywany do 

uzgodnień. 

256. 

Uchwała                              

Nr LXV/1506/2018              

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie uchwalenia Zmiany                  

Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 32/14/2000 

„Wzgórza staroniwskie” przy                    

al. W. Witosa w Rzeszowie, w 

części oznaczonej na rysunku 

konturem od 1 do 35 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana.  

257. 

Uchwała                            

Nr LXV/1507/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie uchwalenia Zmiany                 

Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 182/9/2009                  

w rejonie ul. Dworzysko i ul. 

Łanowej w Rzeszowie w części „A” 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana 

258. 
Uchwała                       

Nr LXV/1508/2018                 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany                               

Nr 299/4/2018 miejscowego planu 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30975,uchwala-nr-lxv15022018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30975,uchwala-nr-lxv15022018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30975,uchwala-nr-lxv15022018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30975,uchwala-nr-lxv15022018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30976,uchwala-nr-lxv15032018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30976,uchwala-nr-lxv15032018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30976,uchwala-nr-lxv15032018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30976,uchwala-nr-lxv15032018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30977,uchwala-nr-lxv15042018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30977,uchwala-nr-lxv15042018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30977,uchwala-nr-lxv15042018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30977,uchwala-nr-lxv15042018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30978,uchwala-nr-lxv15052018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30978,uchwala-nr-lxv15052018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30978,uchwala-nr-lxv15052018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30978,uchwala-nr-lxv15052018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30979,uchwala-nr-lxv15062018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30979,uchwala-nr-lxv15062018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30979,uchwala-nr-lxv15062018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30979,uchwala-nr-lxv15062018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30980,uchwala-nr-lxv15072018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30980,uchwala-nr-lxv15072018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30980,uchwala-nr-lxv15072018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30980,uchwala-nr-lxv15072018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30981,uchwala-nr-lxv15082018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30981,uchwala-nr-lxv15082018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
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z dnia 25 września 

2018 r. 

zagospodarowania 

przestrzennego Nr 168/7/2008 –    

1 przy ulicy Krakowskiej                     

w Rzeszowie 

uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                 

z procedurą zawartą                

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                            

i zagospodarowaniu 

przestrzennym m. in. 

wymaganiami tej 

ustawy, projekt 

przygotowywany do 

uzgodnień. 

259. 

Uchwała                             

Nr LXV/1509/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany                      

Nr 300/5/2018 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 90/20/2004 

„Wilkowyja – Kamionka II”                    

w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                    

z procedurą zawartą              

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                        

i zagospodarowaniu 

przestrzennym m.in. 

wymaganiami tej 

ustawy, projekt 

przygotowywany do 

zaopiniowania przez 

Miejską Komisję 

Urbanistyczno - 

Architektoniczną 

260. 

Uchwała                             

Nr LXV/1510/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany                                  

Nr 301/6/2018 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 145/16/2006 

przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego 

w Rzeszowie w części oznaczonej 

konturem od I do VII 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                   

z procedurą zawartą                

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                             

i zagospodarowaniu 

przestrzennym m.in. 

wymaganiami tej 

ustawy, projekt 

przygotowywany do 

zaopiniowania przez 

Miejską Komisję 

Urbanistyczno - 

Architektoniczną 

261. 

Uchwała                             

Nr LXV/1511/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie realizacji projektów                  

w ramach akcji 2 – Partnerstwa 

Współpracy Szkół w sektorze 

Edukacja Szkolna w programie 

Erasmus+ 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30981,uchwala-nr-lxv15082018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30981,uchwala-nr-lxv15082018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30982,uchwala-nr-lxv15092018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30982,uchwala-nr-lxv15092018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30982,uchwala-nr-lxv15092018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30982,uchwala-nr-lxv15092018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30983,uchwala-nr-lxv15102018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30983,uchwala-nr-lxv15102018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30983,uchwala-nr-lxv15102018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30983,uchwala-nr-lxv15102018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30984,uchwala-nr-lxv15112018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30984,uchwala-nr-lxv15112018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30984,uchwala-nr-lxv15112018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30984,uchwala-nr-lxv15112018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
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262. 

Uchwała                             

Nr LXV/1512/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Zespołu Żłobków                       

w Rzeszowie 

Miejski Zarząd Żłobków 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

263. 

Uchwała                           

Nr LXV/1513/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

opłat za pobyt dziecka w żłobku 

Miejski Zarząd Żłobków 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

264. 

Uchwała                             

Nr LXV/1514/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości przy               

ul. Kwarcowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Strona nie podpisała 

protokołu służebności              

i nie wpłaciła opłaty za 

służebność. 

265. 

Uchwała                        

Nr LXV/1515/2018              

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                     

ul. Słocińskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

266. 

Uchwała                            

Nr LXV/1516/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                     

ul. Miejskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Strona odstąpiła od 

ustanowienia 

służebności. 

267. 

Uchwała                                

Nr LXV/1517/2018            

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                    

al. Gen. Leopolda Okulickiego 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Ustalono wysokości 

opłaty za służebność. 

268. 

Uchwała                          

Nr LXV/1518/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy               

ul. Poznańskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Ustalono wysokości 

opłaty za służebność. 

269. 

Uchwała                        

Nr LXV/1519/2018               

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości przy                

ul. Stafanii Michlewskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

270. 

Uchwała                   

Nr LXV/1520/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Króla 

Kazimierza w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

271. 

Uchwała                          

Nr LXV/1521/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. płk. Kazimierza 

Iranka-Osmeckiego w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

272. 

Uchwała                             

Nr LXV/1522/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie w rejonie 

ulic: Niezapominajek, Cichej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30985,uchwala-nr-lxv15122018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30985,uchwala-nr-lxv15122018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30985,uchwala-nr-lxv15122018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30985,uchwala-nr-lxv15122018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30986,uchwala-nr-lxv15132018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30986,uchwala-nr-lxv15132018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30986,uchwala-nr-lxv15132018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30986,uchwala-nr-lxv15132018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30987,uchwala-nr-lxv15142018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30987,uchwala-nr-lxv15142018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30987,uchwala-nr-lxv15142018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30987,uchwala-nr-lxv15142018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30988,uchwala-nr-lxv15152018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30988,uchwala-nr-lxv15152018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30988,uchwala-nr-lxv15152018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30988,uchwala-nr-lxv15152018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30989,uchwala-nr-lxv15162018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30989,uchwala-nr-lxv15162018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30989,uchwala-nr-lxv15162018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30989,uchwala-nr-lxv15162018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30990,uchwala-nr-lxv15172018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30990,uchwala-nr-lxv15172018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30990,uchwala-nr-lxv15172018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30990,uchwala-nr-lxv15172018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30991,uchwala-nr-lxv15182018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30991,uchwala-nr-lxv15182018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30991,uchwala-nr-lxv15182018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30991,uchwala-nr-lxv15182018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30992,uchwala-nr-lxv15192018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30992,uchwala-nr-lxv15192018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30992,uchwala-nr-lxv15192018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30992,uchwala-nr-lxv15192018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30993,uchwala-nr-lxv15202018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30993,uchwala-nr-lxv15202018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30993,uchwala-nr-lxv15202018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30993,uchwala-nr-lxv15202018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30994,uchwala-nr-lxv15212018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30994,uchwala-nr-lxv15212018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30994,uchwala-nr-lxv15212018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30994,uchwala-nr-lxv15212018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30995,uchwala-nr-lxv15222018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30995,uchwala-nr-lxv15222018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30995,uchwala-nr-lxv15222018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30995,uchwala-nr-lxv15222018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
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273. 

Uchwała                               

Nr LXV/1523/2018                                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych                       

w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Miłocińskiej, Brydaka, 

Krośnieńskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

274. 

Uchwała                             

Nr LXV/1524/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

275. 

Uchwała                           

Nr LXV/1525/2018                  

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Strony ustalają 

warunki zamiany. 

276. 

Uchwała                           

Nr LXV/1526/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Przygotowano 

Zarządzenie 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa oraz wykaz  

nieruchomości. 

277. 

Uchwała                             

Nr LXV/1527/2018                  

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa wieczystego 

użytkowania nieruchomości 

oznaczonej jako działki nr 2710/3 

i 2711/4, położonej w obr. 216 

Rzeszów – Staromieście 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

278. 

Uchwała                            

Nr LXV/1528/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przyznanie nieruchomości 

zamiennej w ramach 

odszkodowania 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wykonanie 

operatu szacunkowego. 

279. 

Uchwała                             

Nr LXV/1529/2018                  

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

280. 

Uchwała                   

Nr LXV/1530/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

281. 

Uchwała                     

Nr LXV/1531/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie ograniczonego 

prawa rzeczowego służebności 

przesyłu 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

282. 

Uchwała                           

Nr LXV/1532/2018                   

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy                         

ul. Rzecha 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Ogłoszono przetarg na 

zbycie nieruchomości. 

Nie został on 

rozstrzygnięty. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30996,uchwala-nr-lxv15232018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30996,uchwala-nr-lxv15232018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30996,uchwala-nr-lxv15232018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30996,uchwala-nr-lxv15232018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30997,uchwala-nr-lxv15242018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30997,uchwala-nr-lxv15242018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30997,uchwala-nr-lxv15242018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30997,uchwala-nr-lxv15242018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30998,uchwala-nr-lxv15252018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30998,uchwala-nr-lxv15252018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30998,uchwala-nr-lxv15252018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30998,uchwala-nr-lxv15252018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30999,uchwala-nr-lxv15262018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30999,uchwala-nr-lxv15262018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30999,uchwala-nr-lxv15262018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/30999,uchwala-nr-lxv15262018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31000,uchwala-nr-lxv15272018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31000,uchwala-nr-lxv15272018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31000,uchwala-nr-lxv15272018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31000,uchwala-nr-lxv15272018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31001,uchwala-nr-lxv15282018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31001,uchwala-nr-lxv15282018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31001,uchwala-nr-lxv15282018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31001,uchwala-nr-lxv15282018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31002,uchwala-nr-lxv15292018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31002,uchwala-nr-lxv15292018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31002,uchwala-nr-lxv15292018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31002,uchwala-nr-lxv15292018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31003,uchwala-nr-lxv15302018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31003,uchwala-nr-lxv15302018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31003,uchwala-nr-lxv15302018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31003,uchwala-nr-lxv15302018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31004,uchwala-nr-lxv15312018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31004,uchwala-nr-lxv15312018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31004,uchwala-nr-lxv15312018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31004,uchwala-nr-lxv15312018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31006,uchwala-nr-lxv15322018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31006,uchwala-nr-lxv15322018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31006,uchwala-nr-lxv15322018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31006,uchwala-nr-lxv15322018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
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283. 

Uchwała                           

Nr LXV/1533/2018                     

z dnia 25 września 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie wydzielenia             

w zasobie mieszkaniowym Gminy 

Miasta Rzeszów lokali 

mieszkalnych przeznaczonych do 

wynajmowania na czas trwania 

stosunku pracy 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

284. 

Uchwała                            

Nr LXV/1534/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu stanowiącego 

własność Gminy Miasto Rzeszów        

w drodze przetargu 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

285. 

Uchwała                             

Nr LXV/1535/2018              

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Piaskowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Ogłoszono przetarg na 

sprzedaż 

nieruchomości. 

286. 

Uchwała                            

Nr LXV/1536/2018               

z dnia 25 września 

2018 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

287. 

Uchwała                    

Nr LXV/1537/2018                       

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Seniora                           

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

288. 

Uchwała                           

Nr LXV/1538/2018              

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy                                                  

ul. M. Skłodowskiej-Curie                        

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

289. 

Uchwała                                

Nr LXV/1539/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości                        

z równoczesnym obciążeniem go 

prawem służebności 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Strony uzgadniają 

warunki nabycia. 

290. 

Uchwała                           

Nr LXV/1540/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie uchwalenia 

„Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych                               

i urządzeń kanalizacyjnych 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji                            

Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 

2018 – 2020” 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów                            

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Rzeszowie 

Bieżące wykonanie. 

Zatwierdzony Uchwałą 

„Plan…” zakładał 

realizację w 2018 roku 

zadań inwestycyjno-

remontowych na kwotę 

62 246,6 tys. zł netto. 

Na koniec 2018 r. 

zrealizowano 70 zadań 

inwestycyjno-

remontowych na kwotę 

73 463,9 tys. zł netto. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31007,uchwala-nr-lxv15332018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31007,uchwala-nr-lxv15332018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31007,uchwala-nr-lxv15332018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31007,uchwala-nr-lxv15332018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31008,uchwala-nr-lxv15342018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31008,uchwala-nr-lxv15342018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31008,uchwala-nr-lxv15342018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31008,uchwala-nr-lxv15342018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31009,uchwala-nr-lxv15352018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31009,uchwala-nr-lxv15352018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31009,uchwala-nr-lxv15352018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31009,uchwala-nr-lxv15352018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31010,uchwala-nr-lxv15362018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31010,uchwala-nr-lxv15362018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31010,uchwala-nr-lxv15362018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31010,uchwala-nr-lxv15362018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31011,uchwala-nr-lxv15372018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31011,uchwala-nr-lxv15372018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31011,uchwala-nr-lxv15372018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31011,uchwala-nr-lxv15372018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31012,uchwala-nr-lxv15382018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31012,uchwala-nr-lxv15382018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31012,uchwala-nr-lxv15382018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31012,uchwala-nr-lxv15382018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31013,uchwala-nr-lxv15392018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31013,uchwala-nr-lxv15392018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31013,uchwala-nr-lxv15392018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31013,uchwala-nr-lxv15392018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31014,uchwala-nr-lxv15402018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31014,uchwala-nr-lxv15402018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31014,uchwala-nr-lxv15402018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31014,uchwala-nr-lxv15402018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
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291. 

Uchwała                              

Nr LXV/1541/2018                

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie zaliczenia ulicy Ludwika 

Bernackiego w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych 

Miejski Zarząd Dróg 

w Rzeszowie 
Wykonana. 

292. 

Uchwała                             

Nr LXV/1542/2018                  

z dnia 25 września 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Miasto Rzeszów 

na lata 2011-2032 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

293. 

Uchwała                             

Nr LXV/1543/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały                   

Nr LIX/1391/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia 

powierzającego gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Hyżne 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej                

w Rzeszowie 

Wykonana. 

294. 

Uchwała                             

Nr LXV/1544/2018                 

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie herbu Miasta Rzeszowa 

na odznace rozpoznawczej 

Wojskowej Komendy Uzupełnień 

w Rzeszowie 

Wydział Promocji                          

i Współpracy 

Międzynarodowej 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

295. 

Uchwała                             

Nr LXV/1545/2018                  

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

296. 

Uchwała                                

Nr LXV/1546/2018                  

z dnia 25 września 

2018 r. 

w sprawie nadania nazwy na 

terenie miasta Rzeszowa                           

(pl. im. Andrzeja Listwana) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

297. 

Uchwała                              

Nr LXVI/1547/2018                   

z dnia 16 października               

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

298. 

Uchwała                              

Nr LXVI/1548/2018                  

z dnia 16 października               

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31015,uchwala-nr-lxv15412018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31015,uchwala-nr-lxv15412018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31015,uchwala-nr-lxv15412018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31015,uchwala-nr-lxv15412018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31016,uchwala-nr-lxv15422018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31016,uchwala-nr-lxv15422018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31016,uchwala-nr-lxv15422018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31016,uchwala-nr-lxv15422018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31017,uchwala-nr-lxv15432018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31017,uchwala-nr-lxv15432018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31017,uchwala-nr-lxv15432018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31017,uchwala-nr-lxv15432018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31018,uchwala-nr-lxv15442018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31018,uchwala-nr-lxv15442018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31018,uchwala-nr-lxv15442018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31018,uchwala-nr-lxv15442018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31019,uchwala-nr-lxv15452018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31019,uchwala-nr-lxv15452018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31019,uchwala-nr-lxv15452018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31019,uchwala-nr-lxv15452018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31020,uchwala-nr-lxv15462018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31020,uchwala-nr-lxv15462018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31020,uchwala-nr-lxv15462018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31020,uchwala-nr-lxv15462018-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31257,uchwala-nr-lxvi15472018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31257,uchwala-nr-lxvi15472018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31257,uchwala-nr-lxvi15472018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31257,uchwala-nr-lxvi15472018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31258,uchwala-nr-lxvi15482018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31258,uchwala-nr-lxvi15482018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31258,uchwala-nr-lxvi15482018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31258,uchwala-nr-lxvi15482018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
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299. 

Uchwała                              

Nr LXVI/1549/2018                 

z dnia 16 października                  

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

300. 

Uchwała                             

Nr LXVI/1550/2018                

z dnia 16 października               

2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Tyczyn w 2018 

roku 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/ Miejski 

Zarząd Dróg                             

w Rzeszowie 

Wykonana. 

301. 

Uchwała                               

Nr LXVI/1551/2018                     

z dnia 16 października               

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Zmiany                                

Nr 52/4/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

na osiedlu Przybyszówka 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Wykonanie bieżące. 

uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                    

z procedurą zawartą                

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                          

i zagospodarowaniu 

przestrzennym  

302. 

Uchwała                              

Nr LXVI/1552/2018                

z dnia 16 października           

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany                           

Nr 53/5/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

na osiedlu Staromieście 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Uchwała uchylona 

uchwałą 

Nr VI/88/2019 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 

29 stycznia 2019 r. 

303. 

Uchwała                           

Nr LXVI/1553/2018              

z dnia 16 października              

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 302/7/2018 po 

południowej stronie ul. Olbrachta 

w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                 

z procedurą zawartą              

w art. 17 ustawy 

o planowaniu                  

i zagospodarowaniu 

przestrzennym                          

al. Wymaganiami tej 

ustawy, projekt 

przygotowywany do 

zaopiniowania przez 

Miejską Komisję 

Urbanistyczno – 

Architektoniczną 

304. 

Uchwała                            

Nr LXVI/1554/2018              

z dnia 16 października             

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 303/8/2018 

przy ul. Bajecznej w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                    

z procedurą zawartą                  

w art. 17 ustawy 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31259,uchwala-nr-lxvi15492018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31259,uchwala-nr-lxvi15492018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31259,uchwala-nr-lxvi15492018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31259,uchwala-nr-lxvi15492018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31260,uchwala-nr-lxvi15502018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31260,uchwala-nr-lxvi15502018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31260,uchwala-nr-lxvi15502018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31260,uchwala-nr-lxvi15502018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31261,uchwala-nr-lxvi15512018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31261,uchwala-nr-lxvi15512018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31261,uchwala-nr-lxvi15512018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31261,uchwala-nr-lxvi15512018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31262,uchwala-nr-lxvi15522018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31262,uchwala-nr-lxvi15522018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31262,uchwala-nr-lxvi15522018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31262,uchwala-nr-lxvi15522018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31263,uchwala-nr-lxvi15532018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31263,uchwala-nr-lxvi15532018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31263,uchwala-nr-lxvi15532018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31263,uchwala-nr-lxvi15532018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31264,uchwala-nr-lxvi15542018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31264,uchwala-nr-lxvi15542018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31264,uchwala-nr-lxvi15542018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31264,uchwala-nr-lxvi15542018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html


151 
 

o planowaniu                            

i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Wymaganiami tej 

ustawy, projekt 

przygotowywany do 

zaopiniowania przez 

Miejską Komisję 

Urbanistyczno – 

Architektoniczną 

305. 

Uchwała                            

Nr LXVI/1555/2018                 

z dnia 16 października            

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Nr 304/9/2018                    

w rejonie al. Powstańców 

Warszawy w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała  

w trakcie realizacji 

zgodnie z procedurą 

zawartą w art. 17 

ustawy o planowaniu                  

i zagospodarowaniu 

przestrzennym i innymi 

wymaganiami tej 

ustawy – etap 

projektowy. 

306. 

Uchwała                             

Nr LXVI/1556/2018                 

z dnia 16 października            

2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany                     

Nr 184/11/2009 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 75/5/2004                   

w rejonie Hotelu Rzeszów przy             

al. Cieplińskiego w Rzeszowie 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

307. 

Uchwała                           

Nr LXVI/1557/2018                

z dnia 16 października            

2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

308. 

Uchwała                             

Nr LXVI/1558/2018                

z dnia 16 października               

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonej                           

w Rzeszowie w rejonie ulicy: 

Brydaka 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

309. 

Uchwała                            

Nr LXVI/1559/2018               

z dnia 16 października                

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Strony uzgadniają 

warunki zamiany. 

310. 

Uchwała                             

Nr LXVI/1560/2018                

z dnia 16 października               

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Mazowieckiej               

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

311. 

Uchwała                             

Nr LXVI/1561/2018               

z dnia 16 października                 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy                                            

ul. Kochanowskiego w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31265,uchwala-nr-lxvi15552018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31265,uchwala-nr-lxvi15552018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31265,uchwala-nr-lxvi15552018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31265,uchwala-nr-lxvi15552018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31266,uchwala-nr-lxvi15562018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31266,uchwala-nr-lxvi15562018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31266,uchwala-nr-lxvi15562018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31266,uchwala-nr-lxvi15562018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31267,uchwala-nr-lxvi15572018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31267,uchwala-nr-lxvi15572018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31267,uchwala-nr-lxvi15572018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31267,uchwala-nr-lxvi15572018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31268,uchwala-nr-lxvi15582018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31268,uchwala-nr-lxvi15582018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31268,uchwala-nr-lxvi15582018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31268,uchwala-nr-lxvi15582018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31270,uchwala-nr-lxvi15602018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31270,uchwala-nr-lxvi15602018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31270,uchwala-nr-lxvi15602018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31270,uchwala-nr-lxvi15602018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31271,uchwala-nr-lxvi15612018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31271,uchwala-nr-lxvi15612018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31271,uchwala-nr-lxvi15612018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31271,uchwala-nr-lxvi15612018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
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Dzierżawca nie 

przystąpił do umowy 

dzierżawy. 

312. 

Uchwała                             

Nr LXVI/1562/2018               

z dnia 16 października             

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie nieruchomości                    

w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości położonej przy                   

ul. Wioślarskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Przygotowano protokół 

uzgodnień. 

313. 

Uchwała                            

Nr LXVI/1563/2018                 

z dnia 16 października                

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                     

ul. Senatorskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Ustalono wysokość 

opłaty za służebność. 

314. 

Uchwała                              

Nr LXVI/1564/2018                 

z dnia 16 października               

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                       

ul. Krogulskiego 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Ustalono wysokość 

opłaty za służebność. 

315. 

Uchwała                          

Nr LXVI/1565/2018                

z dnia 16 października                  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                    

Al. Armii Krajowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Ustalono wysokość 

opłaty za służebność. 

316. 

Uchwała                          

Nr LXVI/1566/2018                 

z dnia 16 października                

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                      

ul. Miejskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

317. 

Uchwała                        

Nr LXVI/1567/2018             

z dnia 16 października               

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

318. 

Uchwała                            

Nr LXVI/1568/2018                 

z dnia 16 października                

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

319. 

Uchwała                             

Nr LXVI/1569/2018                 

z dnia 16 października           

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

320. 

Uchwała                        

Nr LXVI/1570/2018               

z dnia 16 października                 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu na okres 

20 lat i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Najemca nie podpisał 

umowy najmu                           

i pozostał tym samym 

na umowie na czas 

nieoznaczony. 

321. 

Uchwała                             

Nr LXVI/1571/2018               

z dnia 16 października             

2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji 

Strategii ZIT Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała wykonywana 

jest na bieżąco                       

i stanowi podstawę 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31272,uchwala-nr-lxvi15622018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31272,uchwala-nr-lxvi15622018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31272,uchwala-nr-lxvi15622018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31272,uchwala-nr-lxvi15622018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31273,uchwala-nr-lxvi15632018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31273,uchwala-nr-lxvi15632018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31273,uchwala-nr-lxvi15632018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31273,uchwala-nr-lxvi15632018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31274,uchwala-nr-lxvi15642018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31274,uchwala-nr-lxvi15642018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31274,uchwala-nr-lxvi15642018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31274,uchwala-nr-lxvi15642018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31275,uchwala-nr-lxvi15652018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31275,uchwala-nr-lxvi15652018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31275,uchwala-nr-lxvi15652018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31275,uchwala-nr-lxvi15652018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31276,uchwala-nr-lxvi15662018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31276,uchwala-nr-lxvi15662018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31276,uchwala-nr-lxvi15662018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31276,uchwala-nr-lxvi15662018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31277,uchwala-nr-lxvi15672018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31277,uchwala-nr-lxvi15672018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31277,uchwala-nr-lxvi15672018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31277,uchwala-nr-lxvi15672018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31279,uchwala-nr-lxvi15682018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31279,uchwala-nr-lxvi15682018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31279,uchwala-nr-lxvi15682018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31279,uchwala-nr-lxvi15682018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31280,uchwala-nr-lxvi15692018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31280,uchwala-nr-lxvi15692018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31280,uchwala-nr-lxvi15692018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31280,uchwala-nr-lxvi15692018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31281,uchwala-nr-lxvi15702018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31281,uchwala-nr-lxvi15702018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31281,uchwala-nr-lxvi15702018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31281,uchwala-nr-lxvi15702018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31282,uchwala-nr-lxvi15712018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31282,uchwala-nr-lxvi15712018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31282,uchwala-nr-lxvi15712018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31282,uchwala-nr-lxvi15712018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
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do  ubieganie się oraz 

uzyskanie 

dofinansowania dla 

projektów 

realizowanych                       

z udziałem Gminy 

Miasto  Rzeszów na 

terenie Rzeszowskiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego. 

322. 

Uchwała                              

Nr LXVI/1572/2018                 

z dnia 16 października                 

2018 r. 

w sprawie przekształcenia 

Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej Domu dla Dzieci 

„MIESZKO” poprzez wydzielenie                 

z niej placówki opiekuńczo – 

wychowawczej pod nazwą Dom 

dla Dzieci „BOLESŁAW”, oraz 

nadania statutu nowo powstałej 

placówce 

Centrum 

Administracyjne do 

Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych           

w Rzeszowie 

Wykonana. 

323. 

Uchwała                        

Nr LXVI/1573/2018               

z dnia 16 października                   

2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób 

niepełnosprawnych,                                      

z uwzględnieniem planu 

finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2018 rok 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa / Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

324. 

Uchwała                              

Nr LXVI/1574/2018               

z dnia 16 października 

2018r. 

w sprawie nadania numeru 

porządkowego szkole 

podstawowej 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

325. 

Uchwała                            

Nr LXVI/1575/2018                

z dnia 16 października 

2018r. 

w sprawie podtrzymania 

stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

326. 

Uchwała                         

Nr LXVII/1576/2018               

z dnia 13 listopada 

2018r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

327. 
Uchwała                             

Nr LXVII/1577/2018              

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

* 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31283,uchwala-nr-lxvi15722018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31283,uchwala-nr-lxvi15722018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31283,uchwala-nr-lxvi15722018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31283,uchwala-nr-lxvi15722018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31284,uchwala-nr-lxvi15732018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31284,uchwala-nr-lxvi15732018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31284,uchwala-nr-lxvi15732018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31284,uchwala-nr-lxvi15732018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31285,uchwala-nr-lxvi15742018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31285,uchwala-nr-lxvi15742018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31285,uchwala-nr-lxvi15742018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31285,uchwala-nr-lxvi15742018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31286,uchwala-nr-lxvi15752018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31286,uchwala-nr-lxvi15752018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31286,uchwala-nr-lxvi15752018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31286,uchwala-nr-lxvi15752018-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31562,uchwala-nr-lxvii15762018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31562,uchwala-nr-lxvii15762018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31562,uchwala-nr-lxvii15762018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31562,uchwala-nr-lxvii15762018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31564,uchwala-nr-lxvii15772018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31564,uchwala-nr-lxvii15772018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
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z dnia 13 listopada                 

2018 r. 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

328. 

Uchwała                             

Nr LXVII/1578/2018                 

z dnia 13 listopada             

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

329. 

Uchwała                    

Nr LXVII/1579/2018                  

z dnia 13 listopada           

2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Inwestycji Urzędu 

Miasta 

Rzeszowa/Miejski 

Zarząd Dróg                         

w Rzeszowie 

Wykonana. 

330. 

Uchwała                           

Nr LXVII/1580/2018                 

z dnia 13 listopada                

2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Inwestycji Urzędu 

Miasta 

Rzeszowa/Miejski 

Zarząd Dróg                            

w Rzeszowie 

Wykonana. 

331. 

Uchwała                             

Nr LXVII/1581/2018               

z dnia 13 listopada         

2018 r. 

w sprawie wyboru podmiotu 

uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Gminy 

Miasto Rzeszów za 2018 rok i za 

2019 rok 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

332. 

Uchwała                            

Nr LXVII/1582/2018                

z dnia 13 listopada              

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

333. 

Uchwała                               

Nr LXVII/1583/2018                 

z dnia 13 listopada            

2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany                   

Nr 287/10/2016 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 182/9/2009                      

w rejonie ul. Dworzysko                                      

i ul. Łanowej w Rzeszowie w części 

„A” 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

334. 

Uchwała                              

Nr LXVII/1584/2018               

z dnia 13 listopada           

2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany                  

Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 190/2/2010               

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31564,uchwala-nr-lxvii15772018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31564,uchwala-nr-lxvii15772018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31566,uchwala-nr-lxvii15782018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31566,uchwala-nr-lxvii15782018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31566,uchwala-nr-lxvii15782018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31566,uchwala-nr-lxvii15782018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31568,uchwala-nr-lxvii15802018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31568,uchwala-nr-lxvii15802018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31568,uchwala-nr-lxvii15802018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31568,uchwala-nr-lxvii15802018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31569,uchwala-nr-lxvii15812018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31569,uchwala-nr-lxvii15812018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31569,uchwala-nr-lxvii15812018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31569,uchwala-nr-lxvii15812018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31571,uchwala-nr-lxvii15822018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31571,uchwala-nr-lxvii15822018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31571,uchwala-nr-lxvii15822018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31571,uchwala-nr-lxvii15822018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31572,uchwala-nr-lxvii15832018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31572,uchwala-nr-lxvii15832018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31572,uchwala-nr-lxvii15832018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31572,uchwala-nr-lxvii15832018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31573,uchwala-nr-lxvii15842018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31573,uchwala-nr-lxvii15842018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31573,uchwala-nr-lxvii15842018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31573,uchwala-nr-lxvii15842018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
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w rejonie „Miłocin – Park”                    

w Rzeszowie – część A 

335. 

Uchwała                            

Nr LXVII/1585/2018              

z dnia 13 listopada           

2018 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany                         

Nr 305/10/2018 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 182/9/2009                

w rejonie ul. Dworzysko                              

i ul. Łanowej w Rzeszowie w części 

„A” 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Uchwała w trakcie 

realizacji zgodnie                     

z procedurą zawartą                  

w al. 17 ustawy 

o planowaniu                           

i zagospodarowaniu 

przestrzennym                      

al. wymaganiami tej 

ustawy, projekt 

przygotowywany do 

zaopiniowania przez 

Miejską Komisję 

Urbanistyczno – 

Architektoniczną. 

336. 

Uchwała                               

Nr LXVII/1586/2018                 

z dnia 13 listopada              

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy                                           

ul. Paderewskiego 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

337. 

Uchwała                                

Nr LXVII/1587/2018                

z dnia 13 listopada           

2018 r. 

w sprawie nabycia mienia na rzecz 

Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu 

Rzeszowskiego 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Porozumienie                       

w sprawie nabycia 

mienia od Powiatu 

Rzeszowskiego 

znajduje się                   

w podpisie. 

338. 

Uchwała                        

Nr LXVII/1588/2018                  

z dnia 13 listopada         

2018 r. 

w sprawie nabycia mienia 

komunalnego na rzecz Gminy 

Miasta Rzeszowa od Gminy Tyczyn 

i Gminy Głogów Małopolski 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Porozumienie 

w sprawie warunków 

nabycia mienia od 

Gminy Tyczyn znajduje 

się w podpisie. 

Porozumienie z Gminą 

Głogów Młp.  znajduje 

się na etapie ustalania 

warunków nabycia 

mienia. 

339. 

Uchwała                               

Nr LXVII/1589/2018                

z dnia 13 listopada              

2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Zarządu 

Transportu Miejskiego                                

w Rzeszowie 

Zarząd Transportu 

Miejskiego                            

w Rzeszowie 

Wykonana. 

340. 

Uchwała                          

Nr LXVII/1590/2018                  

z dnia 13 listopada 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa – w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych                     

i dworców, których właścicielem 

Zarząd Transportu 

Miejskiego                           

w Rzeszowie 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31574,uchwala-nr-lxvii15852018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31574,uchwala-nr-lxvii15852018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31574,uchwala-nr-lxvii15852018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31574,uchwala-nr-lxvii15852018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31575,uchwala-nr-lxvii15862018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31575,uchwala-nr-lxvii15862018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31575,uchwala-nr-lxvii15862018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31575,uchwala-nr-lxvii15862018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31576,uchwala-nr-lxvii15872018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31576,uchwala-nr-lxvii15872018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31576,uchwala-nr-lxvii15872018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31576,uchwala-nr-lxvii15872018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31577,uchwala-nr-lxvii15882018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31577,uchwala-nr-lxvii15882018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31577,uchwala-nr-lxvii15882018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31577,uchwala-nr-lxvii15882018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31578,uchwala-nr-lxvii15892018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31578,uchwala-nr-lxvii15892018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31578,uchwala-nr-lxvii15892018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31578,uchwala-nr-lxvii15892018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31580,uchwala-nr-lxvii15902018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31580,uchwala-nr-lxvii15902018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31580,uchwala-nr-lxvii15902018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31580,uchwala-nr-lxvii15902018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
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lub zarządzającym jest Gmina 

Miasto Rzeszów, udostępnionych 

dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów 

341. 

Uchwała                                 

Nr LXVII/1591/2018             

z dnia 13 listopada 

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa – w sprawie ustalenia 

wysokości opłat stanowiących 

dochód Gminy Miasta Rzeszowa za 

korzystanie z przystanków przy 

drogach publicznych i na dworcach 

w związku ze świadczeniem usług 

w zakresie regularnego przewozu 

osób na trasach przebiegających 

przez jej obszar 

Zarząd Transportu 

Miejskiego                             

w Rzeszowie 

Wykonana. 

342. 

Uchwała                        

Nr LXVII/1592/2018              

z dnia 13 listopada 

2018 r. 

w sprawie określenia warunków 

oraz trybu finansowania rozwoju 

sportu przez Gminę Miasto 

Rzeszów 

Wydział Kultury, 

Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Uchwała uchylona                  

w trybie nadzoru przez 

Regionalną Izbę 

Obrachunkową. 

343. 

Uchwała                             

Nr LXVII/1593/2018                

z dnia 13 listopada 

2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób 

niepełnosprawnych,                                       

z uwzględnieniem planu 

finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2018 rok 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa / Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

 

4.2. VIII  kadencja Rady Miasta Rzeszowa 

344. 

Uchwała Nr I/1/2018             

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

345. 

Uchwała Nr I/2/2018            

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

346. 

Uchwała Nr I/3/2018           

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Edukacji Rady Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

347. 

Uchwała Nr I/4/2018             

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Ekonomiczno – Budżetowej Rady 

Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

348. 

Uchwała Nr I/5/2018            

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31581,uchwala-nr-lxvii15912018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31581,uchwala-nr-lxvii15912018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31581,uchwala-nr-lxvii15912018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31581,uchwala-nr-lxvii15912018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31582,uchwala-nr-lxvii15922018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31582,uchwala-nr-lxvii15922018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31582,uchwala-nr-lxvii15922018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31582,uchwala-nr-lxvii15922018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31583,uchwala-nr-lxvii15932018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31583,uchwala-nr-lxvii15932018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31583,uchwala-nr-lxvii15932018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31583,uchwala-nr-lxvii15932018-z-dnia-13-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31735,uchwala-nr-i12018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31735,uchwala-nr-i12018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31735,uchwala-nr-i12018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31737,uchwala-nr-i22018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31737,uchwala-nr-i22018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31737,uchwala-nr-i22018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31738,uchwala-nr-i32018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31738,uchwala-nr-i32018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31738,uchwala-nr-i32018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31739,uchwala-nr-i42018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31739,uchwala-nr-i42018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31739,uchwala-nr-i42018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31740,uchwala-nr-i52018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31740,uchwala-nr-i52018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31740,uchwala-nr-i52018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
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349. 

Uchwała Nr I/6/2018           

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Gospodarki Przestrzennej Rady 

Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

350. 

Uchwała Nr I/7/2018                  

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Inwestycji i Pozyskiwania 

Funduszy Unijnych Rady Miasta 

Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

351. 

Uchwała Nr I/8/2018              

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Kultury i Promocji Rady Miasta 

Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

352. 

Uchwała Nr I/9/2018           

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Porządku Publicznego                                  

i Współpracy z Samorządami 

Osiedlowymi Rady Miasta 

Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

353. 

Uchwała Nr I/10/2018 

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

354. 

Uchwała Nr I/11/2018 

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Sportu i Współpracy                                     

z Organizacjami Pozarządowymi 

Rady Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

355. 

Uchwała Nr I/12/2018 

z dnia 20 listopada 

2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej Rady Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

356. 

Uchwała Nr II/13/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

357. 

Uchwała Nr II/14/2018 

z dnia 4 grudnia                     

2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

358. 

Uchwała Nr II/15/2018 

z dnia 4 grudnia              

2018 r. 

w sprawie wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

Wydział Finansowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie.  

Termin realizacji 

uchwały od 1 stycznia 

2019 rok 

359. 

Uchwała Nr II/16/2018 

z dnia 4 grudnia              

2018 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości i podatku 

rolnego na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów 

Wydział Finansowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie.  

Termin realizacji 

uchwały od 1 stycznia 

2019 rok 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31741,uchwala-nr-i62018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31741,uchwala-nr-i62018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31741,uchwala-nr-i62018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31742,uchwala-nr-i72018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31742,uchwala-nr-i72018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31742,uchwala-nr-i72018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31743,uchwala-nr-i82018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31743,uchwala-nr-i82018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31743,uchwala-nr-i82018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31744,uchwala-nr-i92018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31744,uchwala-nr-i92018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31744,uchwala-nr-i92018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31745,uchwala-nr-i102018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31745,uchwala-nr-i102018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31745,uchwala-nr-i102018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31746,uchwala-nr-i112018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31746,uchwala-nr-i112018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31746,uchwala-nr-i112018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31747,uchwala-nr-i122018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31747,uchwala-nr-i122018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31747,uchwala-nr-i122018-z-dnia-20-listopada-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31882,uchwala-nr-ii132018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31882,uchwala-nr-ii132018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31882,uchwala-nr-ii132018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31883,uchwala-nr-ii142018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31883,uchwala-nr-ii142018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31883,uchwala-nr-ii142018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31884,uchwala-nr-ii152018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31884,uchwala-nr-ii152018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31884,uchwala-nr-ii152018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31885,uchwala-nr-ii162018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31885,uchwala-nr-ii162018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31885,uchwala-nr-ii162018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
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360. 

Uchwała Nr II/17/2018 

z dnia 4 grudnia           

2018 r. 

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Prezydenta Miasta 

Rzeszowa 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana.  

361. 

Uchwała Nr II/18/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

w sprawie stanowiska Rady Miasta 

Rzeszowa dotyczącego wyrażenia 

poparcia dla uchwały Rady Miasta 

Gliwice w sprawie wystąpienia do 

Trybunału Konstytucyjnego                     

z wnioskiem o zbadanie zgodności 

przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. 

w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 936)                              

z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej, Europejską Kartą 

Samorządu Lokalnego, przepisami 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz 

ustawy z dnia 6 maja 2005 r.                    

o Komisji Wspólnej Rządu                           

i Samorządu Terytorialnego oraz   

o przedstawicielach 

Rzeczypospolitej Polskiej                

w Komitecie Regionów Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2005 r.                    

Nr 90 poz. 759 z późn. zm.) 

Biuro Rady Miasta  Wykonana. 

362. 

Uchwała Nr II/19/2018 

z dnia 4 grudnia            

2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały                                

w sprawie wyboru delegatów 

Gminy Miasto Rzeszów na 

Zebranie Założycielskie i Zebranie 

Delegatów Stowarzyszenia 

Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Wykonana. 

363. 

Uchwała Nr II/20/2018 

z dnia 4 grudnia              

2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Miasta Rzeszowa oraz wyrażenia 

opinii w przedmiocie połączenia 

Miasta Rzeszowa z Gminą Krasne 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

364. 

Uchwała Nr II/21/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 

Zgromadzeniu Wspólników 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej – Rzeszów   

Sp. z o.o. na zbycie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej – 

Rzeszów Sp. z o.o. 

Bieżące wykonanie. 

I przetarg 

nieograniczony odbył 

się 14 marca 2019 r. – 

przetarg zakończył się 

brakiem 

rozstrzygnięcia. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31886,uchwala-nr-ii172018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31886,uchwala-nr-ii172018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31886,uchwala-nr-ii172018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31887,uchwala-nr-ii182018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31887,uchwala-nr-ii182018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31887,uchwala-nr-ii182018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31888,uchwala-nr-ii192018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31888,uchwala-nr-ii192018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31888,uchwala-nr-ii192018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31889,uchwala-nr-ii202018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31889,uchwala-nr-ii202018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31889,uchwala-nr-ii202018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31890,uchwala-nr-ii212018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31890,uchwala-nr-ii212018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31890,uchwala-nr-ii212018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
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w Rzeszowie przy ul. Obrońców 

Poczty Gdańskiej 11 

Kolejny przetarg 

zaplanowany jest na 14 

maja 2019 r. 

365. 

Uchwała Nr II/22/2018 

z dnia 4 grudnia              

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Mieszka I 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wykonanie 

operatu szacunkowego. 

366. 

Uchwała Nr II/23/2018 

z dnia 4 grudnia              

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Herbowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wykonanie 

operatu szacunkowego. 

367. 

Uchwała Nr II/24/2018 

z dnia 4 grudnia              

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Przygotowano 

zarządzenie Prezydenta 

Miasta Rzeszowa oraz 

wykaz nieruchomości 

do sprzedaży. 

368. 

Uchwała Nr II/25/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych                         

w Rzeszowie w rejonie ulic: 

Dunikowskiego, Al. Józefa 

Piłsudskiego, Rzecha 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

369. 

Uchwała Nr II/26/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości położonych przy 

ulicach: Kopernika i Zimowit                     

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

370. 

Uchwała Nr II/27/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy Al. Wyzwolenia                  

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

371. 

Uchwała Nr II/28/2018 

z dnia 4 grudnia            

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy al. Powstańców 

Warszawy i Langiewicza                            

w Rzeszowie 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Dzierżawca nie 

przystąpił do umowy 

dzierżawy. 

372. 

Uchwała Nr II/29/2018 

z dnia 4 grudnia           

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę i obciążenie 

nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Strony ustalają 

warunki zamiany. 

373. 

Uchwała Nr II/30/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Strony uzgadniają 

warunki zamiany 

nieruchomości. 

374. 

Uchwała Nr II/31/2018 

z dnia 4 grudnia              

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                     

ul. Słocińskiej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wykonanie 

operatu szacunkowego 

i wykonanie 

dokumentacji. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31891,uchwala-nr-ii222018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31891,uchwala-nr-ii222018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31891,uchwala-nr-ii222018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31893,uchwala-nr-ii232018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31893,uchwala-nr-ii232018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31893,uchwala-nr-ii232018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31894,uchwala-nr-ii242018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31894,uchwala-nr-ii242018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31894,uchwala-nr-ii242018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31895,uchwala-nr-ii252018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31895,uchwala-nr-ii252018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31895,uchwala-nr-ii252018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31896,uchwala-nr-ii262018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31896,uchwala-nr-ii262018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31896,uchwala-nr-ii262018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31897,uchwala-nr-ii272018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31897,uchwala-nr-ii272018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31897,uchwala-nr-ii272018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31900,uchwala-nr-ii282018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31900,uchwala-nr-ii282018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31900,uchwala-nr-ii282018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31901,uchwala-nr-ii292018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31901,uchwala-nr-ii292018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31901,uchwala-nr-ii292018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31902,uchwala-nr-ii302018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31902,uchwala-nr-ii302018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31902,uchwala-nr-ii302018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31903,uchwala-nr-ii312018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31903,uchwala-nr-ii312018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31903,uchwala-nr-ii312018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
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375. 

Uchwała Nr II/32/2018 

z dnia 4 grudnia                 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                     

ul. Waniliowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wykonanie 

operatu szacunkowego 

i wykonanie 

dokumentacji. 

376. 

Uchwała Nr II/33/2018 

z dnia 4 grudnia            

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy                    

ul. Waniliowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wykonanie 

operatu szacunkowego 

i wykonanie 

dokumentacji. 

377. 

Uchwała Nr II/34/2018 

z dnia 4 grudnia              

2018 r. 

w sprawie warunków udzielania 

bonifikat i wysokości stawek 

procentowych od opłat 

jednorazowych z tytułu 

przekształcenia prawa 

wieczystego użytkowania gruntów 

stanowiących własność Gminy 

Miasta Rzeszów w prawo własności 

tych gruntów 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

378. 

Uchwała Nr II/35/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

w sprawie powołania doraźnej 

Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

379. 

Uchwała Nr II/36/2018 

z dnia 4 grudnia            

2018 r. 

w sprawie upoważnienia 

Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

380. 

Uchwała Nr II/37/2018 

z dnia 4 grudnia           

2018 r. 

w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Porządku 

Publicznego i Współpracy                 

z Samorządami Osiedlowymi Rady 

Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

381. 

Uchwała Nr II/38/2018 

z dnia 4 grudnia            

2018 r. 

w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rady Miasta 

Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

382. 

Uchwała Nr II/39/2018 

z dnia 4 grudnia               

2018 r. 

w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Kultury                            

i Promocji Rady Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

383. 

Uchwała Nr II/40/2018 

z dnia 4 grudnia         

2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób 

niepełnosprawnych,                                        

z uwzględnieniem planu 

finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2018 rok 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa / Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Rzeszowie 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31904,uchwala-nr-ii322018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31904,uchwala-nr-ii322018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31904,uchwala-nr-ii322018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31905,uchwala-nr-ii332018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31905,uchwala-nr-ii332018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31905,uchwala-nr-ii332018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31906,uchwala-nr-ii342018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31906,uchwala-nr-ii342018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31906,uchwala-nr-ii342018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31907,uchwala-nr-ii352018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31907,uchwala-nr-ii352018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31907,uchwala-nr-ii352018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31908,uchwala-nr-ii362018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31908,uchwala-nr-ii362018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31908,uchwala-nr-ii362018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31909,uchwala-nr-ii372018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31909,uchwala-nr-ii372018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31909,uchwala-nr-ii372018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31910,uchwala-nr-ii382018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31910,uchwala-nr-ii382018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31910,uchwala-nr-ii382018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31911,uchwala-nr-ii392018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31911,uchwala-nr-ii392018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31911,uchwala-nr-ii392018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31912,uchwala-nr-ii402018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31912,uchwala-nr-ii402018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31912,uchwala-nr-ii402018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
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384. 

Uchwała Nr II/41/2018 

z dnia 4 grudnia             

2018 r. 

w sprawie nadania nazw ulic 

(osiedle Matysówka) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

385. 

Uchwała Nr II/42/2018 

z dnia 4 grudnia        

2018 r. 

w sprawie nadania nazw ulic 

(osiedle Miłocin) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

386. 

Uchwała Nr II/43/2018 

z dnia 4 grudnia          

2018 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody (dotyczy  Tulipanowca 

Amerykańskiego rosnącego na 

działce 1600/11 obr. 223 przy                

ul. Jazowej 152) 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

387. 

Uchwała Nr II/44/2018 

z dnia 4 grudnia           

2018 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody (Lipy Drobnolistnej 

rosnącej na działce 994/1 obr. 218 

przy ul. Traugutta 39A) 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

388. 

Uchwała Nr II/45/2018 

z dnia 4 grudnia        

2018 r. 

w sprawie pozbawienia statusu 

pomnika przyrody (dotyczy Robinii 

Akacjowej rosnącej na działce 300 

obr. 222 przy ul. Dworzysko) 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

389. 

Uchwała                             

Nr III/46/2018 z dnia         

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

 

W trakcie realizacji.  

390. 

Uchwała                               

Nr III/47/2018 z dnia            

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwały budżetowej 

Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

 * 

391. 

Uchwała                             

Nr III/48/2018 z dnia         

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie ograniczenia godzin 

sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na terenie 

Miasta Rzeszowa 

Ewidencja Działalności 

Gospodarczej                          

i Zezwoleń Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

392. 

Uchwała                                             

Nr III/49/2018 z dnia           

18 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31914,uchwala-nr-ii422018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31914,uchwala-nr-ii422018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31914,uchwala-nr-ii422018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31915,uchwala-nr-ii432018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31915,uchwala-nr-ii432018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31915,uchwala-nr-ii432018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31916,uchwala-nr-ii442018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31916,uchwala-nr-ii442018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31916,uchwala-nr-ii442018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31917,uchwala-nr-ii452018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31917,uchwala-nr-ii452018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/31917,uchwala-nr-ii452018-z-dnia-4-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32107,uchwala-nr-iii462018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32107,uchwala-nr-iii462018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32107,uchwala-nr-iii462018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32108,uchwala-nr-iii472018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32108,uchwala-nr-iii472018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32108,uchwala-nr-iii472018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32109,uchwala-nr-iii482018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32109,uchwala-nr-iii482018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32109,uchwala-nr-iii482018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32111,uchwala-nr-iii492018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32111,uchwala-nr-iii492018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32111,uchwala-nr-iii492018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
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393. 

Uchwała                             

Nr III/50/2018 z dnia           

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

394. 

Uchwała                            

Nr III/51/2018 z dnia         

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

395. 

Uchwała                           

Nr III/52/2018 z dnia           

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego                  

w 2019 roku 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydział 

Kultury, Sportu                         

i Turystyki Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie.  

Termin realizacji 

uchwały od 1 stycznia 

2019 rok 

396. 

Uchwała                    

Nr III/53/2018 z dnia       

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych, 

stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną 

Wydział Finansowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Termin realizacji 

uchwały  od 1 stycznia 

2019 rok stycznia 2019 

rok 

397. 

Uchwała                                  

Nr III/54/2018 z dnia          

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Prezydenta 

Miasta Rzeszowa 

Wydział Organizacyjno 

– Administracyjny 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Wojewoda Podkarpacki 

stwierdził nieważność 

uchwały. 

398. 

Uchwała                              

Nr III/55/2018 z dnia         

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 274/11/2015          

w rejonie al. Armii Krajowej                       

w Rzeszowie w cz. I 

Biuro Rozwoju Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

399. 

Uchwała                              

Nr III/56/2018 z dnia          

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany granic Miasta 

Rzeszowa 

Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa ds. Zmiany 

Granic Miasta 

Wykonana. 

400. 

Uchwała                             

Nr III/57/2018 z dnia             

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Niewykonana. 

Odstąpiono od zamiany 

nieruchomości ze 

względu na   jej zwrot. 

401. 

Uchwała                                

Nr III/58/2018 z dnia             

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy                        

ul. Stadionowej 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wycenę 

nieruchomości. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32112,uchwala-nr-iii502018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32112,uchwala-nr-iii502018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32112,uchwala-nr-iii502018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32113,uchwala-nr-iii512018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32113,uchwala-nr-iii512018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32113,uchwala-nr-iii512018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32115,uchwala-nr-iii522018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32115,uchwala-nr-iii522018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32115,uchwala-nr-iii522018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32116,uchwala-nr-iii532018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32116,uchwala-nr-iii532018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32116,uchwala-nr-iii532018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32119,uchwala-nr-iii542018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32119,uchwala-nr-iii542018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32119,uchwala-nr-iii542018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32120,uchwala-nr-iii552018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32120,uchwala-nr-iii552018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32120,uchwala-nr-iii552018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32121,uchwala-nr-iii562018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32121,uchwala-nr-iii562018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32121,uchwala-nr-iii562018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32122,uchwala-nr-iii572018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32122,uchwala-nr-iii572018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32122,uchwala-nr-iii572018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32123,uchwala-nr-iii582018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32123,uchwala-nr-iii582018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32123,uchwala-nr-iii582018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
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402. 

Uchwała                            

Nr III/59/2018 z dnia             

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przyznanie nieruchomości 

zamiennej w ramach 

odszkodowania 

Biuro Gospodarki 

Mieniem Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zlecono wykonanie 

operatu szacunkowego. 

403. 

Uchwała                               

Nr III/60/2018 z dnia           

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego na okres kolejnych                   

3 lat oraz odstąpienie zwrot od 

przetargowego trybu zawarcia 

takiej umowy 

Rzeszowski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji                   

w Rzeszowie 

Wykonana. 

404. 

Uchwała                             

Nr III/61/2018 z dnia         

18 grudnia 2018 r. 

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 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

405. 

Uchwała                             

Nr III/62/2018 z dnia         

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/ Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej                  

w Rzeszowie 

Bieżące wykonanie. 

Zadania wynikające                

z uchwały realizowane 

są od 1 stycznia                

2019 r. 

406. 

Uchwała                               

Nr III/63/2018 z dnia          

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie 

Miasta Rzeszowa na 2019 rok 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

407. 

Uchwała                             

Nr III/64/2018 z dnia           

18 grudnia 2018 r. 

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 

Wydział Zdrowia 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zadania wynikające                 

z uchwały realizowane 

są od 1 stycznia                 

2019 r. 

408. 

Uchwała                              

Nr III/65/2018 z dnia           

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przejęcie niektórych zadań                        

z zakresu administracji rządowej 

przez Gminę Miasto Rzeszów 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego  

i Ochrony Ludności 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Zadania z zakresu 

kwalifikacji wojskowej 

trwają do 8 kwietnia 

2019 r. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32124,uchwala-nr-iii592018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32124,uchwala-nr-iii592018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32124,uchwala-nr-iii592018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32125,uchwala-nr-iii602018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32125,uchwala-nr-iii602018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32125,uchwala-nr-iii602018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32126,uchwala-nr-iii612018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32126,uchwala-nr-iii612018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32126,uchwala-nr-iii612018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32127,uchwala-nr-iii622018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32127,uchwala-nr-iii622018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32127,uchwala-nr-iii622018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32128,uchwala-nr-iii632018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32128,uchwala-nr-iii632018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32128,uchwala-nr-iii632018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32129,uchwala-nr-iii642018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32129,uchwala-nr-iii642018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32129,uchwala-nr-iii642018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32130,uchwala-nr-iii652018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32130,uchwala-nr-iii652018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32130,uchwala-nr-iii652018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html


164 
 

409. 

Uchwała                            

Nr III/66/2018 z dnia            

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie nadania nazwy na 

terenie miasta Rzeszowa                    

(ul. Dynowska) 

Wydział Geodezji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

410. 

Uchwała                             

Nr III/67/2018 z dnia             

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie nadania tytułu 

Honorowy Obywatel Miasta 

Rzeszowa 

Wydział Kultury, 

Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

411. 

Uchwała                              

Nr III/68/2018 z dnia         

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie nadania tytułu 

Honorowy Obywatel Miasta 

Rzeszowa 

Wydział Kultury, 

Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

412. 

Uchwała                            

Nr III/69/2018 z dnia               

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie nadania wyróżnienia 

Zasłużony dla Miasta Rzeszowa 

Wydział Kultury, 

Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

413. 

Uchwała                             

Nr III/70/2018 z dnia             

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej Rady Miasta 

Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

414. 

Uchwała                               

Nr III/71/2018 z dnia         

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rady Miasta 

Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

415. 

Uchwała                                   

Nr III/72/2018 z dnia            

18 grudnia 2018 r. 

w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Porządku 

Publicznego i Współpracy                            

z Samorządami Osiedlowymi Rady 

Miasta Rzeszowa 

Biuro Rady Miasta 

Rzeszowa 
Wykonana. 

416. 

Uchwała Nr IV/73/2018 

z dnia 28 grudnia  

2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

W trakcie realizacji.  

417. 

Uchwała Nr IV/74/2018 

z dnia 28 grudnia  

2018 r. 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2018 r. 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa/Wydziały 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa oraz 

Jednostki 

organizacyjne Miasta 

* 

418. 

Uchwała Nr IV/75/2018 

z dnia 28 grudnia    

2018 r. 

w sprawie wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem 

2018 roku 

Wydział Budżetowy 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Wykonana. 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32132,uchwala-nr-iii672018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32132,uchwala-nr-iii672018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32132,uchwala-nr-iii672018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32133,uchwala-nr-iii682018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32133,uchwala-nr-iii682018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32133,uchwala-nr-iii682018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32134,uchwala-nr-iii692018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32134,uchwala-nr-iii692018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32134,uchwala-nr-iii692018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32135,uchwala-nr-iii702018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32135,uchwala-nr-iii702018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32135,uchwala-nr-iii702018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32136,uchwala-nr-iii712018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32136,uchwala-nr-iii712018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32136,uchwala-nr-iii712018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32137,uchwala-nr-iii722018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32137,uchwala-nr-iii722018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32137,uchwala-nr-iii722018-z-dnia-18-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32189,uchwala-nr-iv732018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32189,uchwala-nr-iv732018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32189,uchwala-nr-iv732018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32190,uchwala-nr-iv742018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32190,uchwala-nr-iv742018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32190,uchwala-nr-iv742018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32203,uchwala-nr-iv752018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32203,uchwala-nr-iv752018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32203,uchwala-nr-iv752018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
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419. 

Uchwała Nr IV/76/2018 

z dnia 28 grudnia  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do przygotowania                   

i realizacji projektu pn. „Pokonać 

niesamodzielność” w ramach 

działania 8.3 Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych                                     

i zdrowotnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Wniosek                             

o dofinansowanie 

został przygotowany                  

i złożony. Został on 

zakwalifikowany do 

dofinansowania. 

Aktualnie trwają 

procedury 

przygotowawcze do 

podpisania wniosku                  

o dofinansowanie. 

420. 

Uchwała Nr IV/77/2018 

z dnia 28 grudnia  

2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Gminy Miasto 

Rzeszów do realizacji Projektu                 

pn. „Zintegrowany i uspołeczniony 

model planowania przestrzennego 

poprzez opracowanie Strategii 

Przestrzennej Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”                         

w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój                         

2014-2020, Działanie 4.1 

Innowacje społeczne 

Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu 

Miasta Rzeszowa 

Bieżące wykonanie. 

Projekt w  trakcie 

realizacji. 

Lider projektu 

przygotowuje  

dokumenty 

aplikacyjne, w tym 

projekt umowy 

partnerskiej. 

Planowane jest 

złożenie wniosku                     

o dofinansowanie                    

w I kw. 2019 r. 

 

* Budżet Miasta Rzeszowa za 2018 rok został wykonany po stronie:  
 dochodów   101,6% planu, 
 wydatków    95,7% planu, 
 przychodów    99,9% planu, 
 rozchodów  100,0% planu. 

 

 

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32191,uchwala-nr-iv762018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32191,uchwala-nr-iv762018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32191,uchwala-nr-iv762018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32192,uchwala-nr-iv772018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32192,uchwala-nr-iv772018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2018-roku/32192,uchwala-nr-iv772018-z-dnia-28-grudnia-2018-r.html
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