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Link do nagrania z VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa 

 

Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania.  

 

BRM.0002.1.4.2019 

 

 

 

Protokół Nr VIII/1/2019 

z VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 26 lutego 2019 roku  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
Na ustawowy stan 27 radnych w VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło według listy 

obecności 27 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  
 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia VIII sesji Rady Miasta  

i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców (lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 

jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących 

Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), przedstawicieli prasy, 

radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista obecności stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu). Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek 

obrad VIII sesji Rady Miasta (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu). Poinformował, że wpłynęło dziesięć wniosków dotyczących zmiany 

proponowanego porządku obrad:  

 

1/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r. - jako pkt 2 a - został przyjęty jednogłośnie (24 

głosami za). 

 

2/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w obrębie 208 

Rzeszów - Nowe Miasto) - jako pkt 10 a. 

 

Radny P. Marcin Fijołek - zgłosił wniosek o nie wprowadzanie ww. projektu uchwały do 

proponowanego porządku obrad.  

 

P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek przeciwny.     

 

P. Bogusław Sak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - poinformował, że 

Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radny P. Marcin Deręgowski - opowiedział się za omówieniem tematu podczas dzisiejszych 

obrad.   

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował odłożenie tematu do kolejnej 

sesji.  
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Radny P. Marcin Fijołek - ponowił wniosek o nie wprowadzanie ww. projektu uchwały 

do proponowanego porządku obrad.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w obrębie 208 

Rzeszów - Nowe Miasto) - jako pkt 10 a - został przyjęty 15 głosami za, przy 10 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

3/Wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta P. Andrzeja Gutkowskiego oraz Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rady Miasta o niewprowadzanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 1761/42 obr. 207) - jako pkt 10 b - 

został przyjęty bez głosowania. 

 

4/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - jako pkt 10 b - został przyjęty 

jednogłośnie (25 głosami za). 

 

5/ Wniosek Prezydenta Miasta o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Bronisława Czecha - pkt 12 - został przyjęty jednogłośnie (21 głosami za). 

 

6/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - jako pkt 17 a - został przyjęty jednogłośnie 

(23 głosami za).  

 

7/ Wniosek Prezydenta Miasta o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających 

praktyki zawodowe i staże zawodowe w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte 

na rynek pracy” w roku szkolnym 2018/2019 (druk nr VIII/9/2019) - pkt 22 - został przyjęty 

jednogłośnie (24 głosami za).  

 

8/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie - jako pkt 23 a - został 

przyjęty jednogłośnie (25 głosami za).  

 

9/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie - jako pkt 23 b - został 

przyjęty jednogłośnie (23 głosami za).  

 

10/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie byłego sołectwa Miłocin 

z gminy Głogów Małopolski włączonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do dotychczasowego obszaru 

miasta Rzeszowa i osiedla Staromieście dotyczących utworzenia nowego osiedla o nazwie 
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„Miłocin - św. Huberta - jako pkt 26 a - został przyjęty 21 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, 

bez głosów wstrzymujących.    

 

 Porządek obrad VIII sesji Rady Miasta Rzeszowa (z uwzględnieniem zmian): 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa.    

 

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

 

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

 

3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego -1  

w Rzeszowie -3 (druk nr VIII/17/2019). 

 

5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie 

(druk nr VIII/16/2019). 

 

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. 

Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm.  

 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. ks. Romana 

Malinowskiego (druk nr VIII/1/2019). 

 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Krakowskiej 

(druk nr VIII/2/2019). 

 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Miejskiej 

(druk nr VIII/6/2019). 

 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Koło (druk nr 

VIII/7/2019). 

 

10a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości 

       położonej w obrębie 208 Rzeszów - Nowe Miasto). 

 

10b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 1761/42 

      obr. 207) - (nie wprowadzony). 

 

10c.Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta 

      Rzeszowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

 

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

przy ul. Krogulskiego (druk nr VIII/5/2019). 
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12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Bronisława Czecha - (wycofany). 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Zabłocie w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Śniadeckich w Rzeszowie. 

 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Staroniwskiej w Rzeszowie. 

 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zarządu 

Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Rzeszowie, na nieodpłatne przeniesienie prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej na 

rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie.  

 

17a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych  

3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia (druk nr VIII/3/2019); dot. działki 

przy ul. Kwiatkowskiego w obrębie kąpieliska miejskiego. 

 

19. Uchwała w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr VIII/8/2019). 

 

20. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Miasto Rzeszów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych 

ogrodów działkowych (druk nr VIII/11/2019). 

 

21. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk nr VIII/4/2019). 

 

22. Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji kosztów dojazdu 

dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w ramach projektu 

„Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w roku szkolnym 2018/2019 

(druk nr VIII/9/2019) - (wycofany). 

 

23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (druk nr VIII/10/2019). 
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     23a.Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć 

           dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów I Liceum 

          Ogólnokształcącego w Rzeszowie. 

 

     23b.Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć 

           dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów IV Liceum 

          Ogólnokształcącego w Rzeszowie.    

 

24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Miasto Rzeszów, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.       

 

25. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto 

Rzeszów a Miastem Rushmoor (Wielka Brytania).  

 

26. Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Matysówka (druk nr VIII/14/2019). 

 

     26a.Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na 

           terenie byłego sołectwa Miłocin z gminy Głogów Małopolski włączonego z dniem  

          1 stycznia 2019 r. do dotychczasowego obszaru miasta Rzeszowa i osiedla Staromieście 

         dotyczących utworzenia nowego osiedla o nazwie „Miłocin - św. Huberta 

 

27. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. 

 

28. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście. 

 

29. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (druk nr VIII/15/2019). 

 

30. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr VIII/12/2019). 

 

31. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr VIII/13/2019). 

 

32. Oświadczenia i informacje. 

 

33. Interpelacje i zapytania. 

 

34. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

(Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad VIII sesji 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że Prezydent Miasta 

Rzeszowa P. Tadeusz Ferenc zawiadomił, że będzie nieobecny podczas dzisiejszych obrad,  

z uwagi na konieczność obecności w sądzie. 
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Ad. 1. 

Czas rozpoczęcia punktu 08:49:21 

 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Projekt uchwały 

wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:    

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa - została przyjęta 23 głosami za, przy 1 głosie 

przeciwnym, bez głosów wstrzymujących.   

 
Ad. 2. 

Czas rozpoczęcia punktu 08:51:49 

 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Miasta Rzeszowa na 2019 r. Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radny P. Witold Walawender, Skarbnik Miasta P. Janina 

Filipek, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Zastępca Prezydenta Miasta  

P. Stanisław Sienko, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Zastępca Prezydenta Miasta 

P. Stanisław Sienko, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Zastępca Prezydenta Miasta 

P. Stanisław Sienko.    

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. - została 

przyjęta jednogłośnie (21 głosami za). 

 
Ad. 2 a. 

Czas rozpoczęcia punktu 08:57:06 

 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r. Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radny P. Sławomir Gołąb, Radny P. Grzegorz Koryl, 

Skarbnik Miasta P. Janina Filipek. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r. – 

została przyjęta jednogłośnie (25 głosami za).  

 
Ad. 3. 

Czas rozpoczęcia punktu 09:00:50 
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1/ Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag protokół Nr I/1/2018 z I sesji Rady Miasta 

Rzeszowa odbytej w dniu 20 listopada 2018 r.  

 

2/ Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag protokół Nr III/1/2018 z III sesji Rady Miasta 

Rzeszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2018 r.  

 

3/ Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag protokół Nr V/1/2019 z V nadzwyczajnej 

sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 14 stycznia 2019 r.  

 

4/ P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że do Rady Miasta 

wpłynęły pisma Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informujące  

o udzieleniu dotacji z budżetu państwa: 

a/ dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów zadania pn. 

„Remont i osuszanie pomieszczeń piwnicznych oraz remont balkonu budynku Wojewódzkiej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie (pismo stanowi załącznik  

nr 10 do protokołu); 

b/ dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na pokrycie kosztów zadania pn. „Wykonanie 

systemu sygnalizacji pożarowej SSP i systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN  

w budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie (pismo stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu); 

c/ dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów zadania pn. „Konserwacja kamiennego cokołu  

i portalu kamienicy przy ul. 3 Maja 32 w Rzeszowie (pismo stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu).      

 

W związku z problemami technicznymi, czas nagrania sesji od godz. 9:02:9 do godz. 9:33 nie 

jest wyświetlany 

 

5/ P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że:  

1/ W najnowszym europejskim rankingu magazynu ekonomicznego Financial Times „Miasta 

Przyszłości 2019/2020” Rzeszów zwyciężył w dwóch kategoriach: 

- Kreowanie Przyjaznych Warunków dla Rozwoju Biznesu; 

- Kapitał Ludzki i Styl Życia. 

W ostatecznej klasyfikacji Rzeszów znalazł się na 4. miejscu w Europie. Nagrody zostaną  

wręczone w marcu br. w Cannes we Francji podczas Międzynarodowych Targów 

Nieruchomości i Inwestycji. 

2/Gazeta Wyborcza opublikowała wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej wśród 

mieszkańców 21 największych polskich miast. Mieszkańcy odpowiedzieli na trzy pytania: jak 

się mieszka, jak oceniasz jakość powietrza i jak oceniasz jakość edukacji. Rzeszów wypadł 

najlepiej, jeśli chodzi o pierwszą i ostatnią z tych ocen. 92 proc. osób odpowiedziało, że  

w naszym mieście mieszka się bardzo dobrze lub raczej dobrze. To najlepszy wynik w Polsce. 

Na drugim miejscu uplasował się Gdańsk, na trzecim Białystok, a na czwartym Warszawa. 

Nasze miasto zostało również najwyżej ocenione pod względem jakości edukacji. 82 proc. 

rzeszowian oceniło Rzeszów pod tym względem pozytywnie, co dało nam pierwsze miejsce na 

tle innych miast. Drugim najlepiej ocenianym w tej kategorii miastem jest Bydgoszcz  

z wynikiem 77 proc., na trzecim miejscu znalazł się Płock z wynikiem 76 proc. 

3/ Prezydent Miasta Rzeszowa P. Tadeusz Ferenc otrzymał nominację do tytułu LIDER  

Z POWOŁANIA w kategorii „Lider XXI wieku” międzynarodowego magazynu "Why Story". 

Program jest przeznaczony dla charyzmatycznych menadżerów przedsiębiorstw, uczelni 

ośrodków naukowych, medycznych lub kulturalno-sportowych, gospodarzy miast, którzy 

pełnią swoje funkcje z wyjątkowym zaangażowaniem.  

http://www.rzeszow.pl/file/41914/WHYSTORY_FINAL.pdf
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4/ Miasto Rzeszów podczas Gali Biznesu "Ex Toto Corde 2018", która zakończyła szereg 

wydarzeń biznesowych "Startup Mixer" zostało wyróżnione Podkarpacką Nagrodą Startupów 

2018 w kategorii Inicjator rozwoju biznesu 2018.Nagroda została przyznana przez Fundację 

Polska Innowacyjna oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Rzeszowie. 

 

Ad. 4. 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego -1  

w Rzeszowie -3 (druk nr VIII/17/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniami 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy 

Czarnego -1 w Rzeszowie -3 - została przyjęta 29 głosami za, przy 1 głosie 

przeciwnym, bez głosów wstrzymujących.  

 
Ad. 5. 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie (druk nr VIII/16/2019). 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radny P. Grzegorz Koryl, P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura 

Rozwoju Miasta Rzeszowa, Radny P. Marcin Fijołek, P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura 

Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury  

w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za). 

 
Ad. 6. 

P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. 

Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radny P. Grzegorz Koryl, P. Andrzej Dec – Przewodniczący 

Rady Miasta, P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju. 

  

Przystąpiono do głosowania: 
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Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 310/5/2019 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie 

Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm. - została 

przyjęta 21 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.   

 
Ad. 7. 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. ks. Romana Malinowskiego 

(druk nr VIII/1/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  i uzasadnieniem stanowi załącznik 

nr 16 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. ks. 

Romana Malinowskiego - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  

 
Ad. 8. 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Krakowskiej (druk  

nr VIII/2/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr do 

17 protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. 

Krakowskiej - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  

 
Ad. 9. 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Miejskiej (druk nr 

VIII/6/2019). Zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na dodaniu  

w uzasadnieniu w zdaniu czwartym po wyrazie „która” następujących wyrazów: „może mieć 

na celu jedynie zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej”. Projekt uchwały wraz  

z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. 

Miejskiej (wraz z autopoprawką) - została przyjęta jednogłośnie (21 głosami 

za). 

 
Ad. 10. 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Koło (druk nr VIII/7/2019). 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Koło 

- została przyjęta jednogłośnie (21 głosami za). 

 
Ad. 10 a. 

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości położonej  

w obrębie 208 Rzeszów - Nowe Miasto). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

W związku z problemami technicznymi czas nagrania sesji jest wyświetlany od godz. 9:33. 

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radny P. Marcin Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

P. Konrad Fijołek, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Radny P. Tomasz Kamiński, 

Radny P. Marcin Deręgowski, Radny P. Marcin Fijołek, Radny P. Grzegorz Koryl, Radny  

P. Mateusz Szpyrka, Radny P. Bogusław Sak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Waldemar 

Szumny, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Radny P. Robert Kultys, 

Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Konrad 

Fijołek, Radny P. Marcin Deręgowski, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec. 

 

Wniosek o zamknięcie dyskusji, zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  

P. Konrada Fijołka) - został przyjęty 14 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy  

10 głosach wstrzymujących.    

 

Rada Miasta nie zgłosiła sprzeciwu wobec propozycji zabrania głosu przez 

Przewodniczącego Rady Osiedla Nowe Miasto P. Leszka Sztokmana.  

 

Głos zabrali Przewodniczący Rady Osiedla Nowe Miasto P. Leszek Sztokman oraz 

Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - została 

przyjęta 14 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 6 głosach 

wstrzymujących.  

 
Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta (od godz. 10:13 do godz. 10.33.)  

Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.  

 
Ad. 10 b. - nie wprowadzony. 

Kserokopia projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do 

protokołu. 

 

Ad. 10 c. 

Czas rozpoczęcia punktu 10:33:24 

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa do 
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załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem 

Miasta Rzeszowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej - została przyjęta jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 11.  

Czas rozpoczęcia punktu 10:35:28 

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. 

Krogulskiego (druk nr VIII/5/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radny P. Mateusz Szpyrka, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca 

Prezydenta Miasta, Radny P. Mateusz Szpyrka.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego - została przyjęta 20 głosami za, przy  

1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 

 
Ad. 12. - wycofany. 

Kserokopia projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu. 

 

Ad. 13.  

Czas rozpoczęcia punktu 10:37:25 

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zabłocie  

w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 25 

do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Zabłocie w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie  

(21 głosami za). 

 
Ad. 14.  

Czas rozpoczęcia punktu 10:38:48 
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P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 

w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do 

protokołu. Zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu w § 1 po wyrazie 

„Mieszkaniowej” wyrazu „Nieruchomości” oraz wykreśleniu w uzasadnieniu w zdaniu trzecim po 

wyrazie „Mieszkaniowej” wyrazu „Nieruchomości”.     

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie (wraz z autopoprawką) - została 

przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Ad. 15. 

Czas rozpoczęcia punktu 10:40:21 

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Rzeszowie. 

Kserokopia projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, P. Andrzej 

Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny 

P. Bogusław Sak, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, P. Grzegorz Tarnowski – 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, Radna P. Grażyna Szarama.  

 

Radny P. Wiesław Buż - zgłosił wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad 

i przekazanie do dalszych prac w Komisjach.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Wniosek formalny o zdjęcie tematu z porządku obrad i przekazanie do dalszych prac  

w Komisjach - został przyjęty 22 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 16. 

Czas rozpoczęcia punktu 10:47:24 

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Staroniwskiej  

w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Staroniwskiej w Rzeszowie – została przyjęta 18 głosami za, 

przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących.  
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Ad. 17.  

Czas rozpoczęcia punktu 10:48:37 

 

P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  

w Rzeszowie, na nieodpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 29 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego 

Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, na nieodpłatne 

przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie - została przyjęta 23 głosami 

za, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących.  

 
Ad. 17 a. 

Czas rozpoczęcia punktu 10:50:03 

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, P. Andrzej 

Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta. 

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  

została przyjęta jednogłośnie (24 głosami za).    

 
Ad. 18.  

Czas rozpoczęcia punktu 10:52:36 

 

P. Janusz Makar - p.o. Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych  

3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia (druk nr VIII/3/2019); dot. działki przy ul. 

Kwiatkowskiego w obrębie kąpieliska miejskiego. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 31 do protokołu.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia - została 

przyjęta jednogłośnie (23 głosami za). 
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Ad. 19.  

Czas rozpoczęcia punktu 10:53:27 

 

P. Janusz Makar - p.o. Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr VIII/8/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radny P. Sławomir Gołąb, P. Janusz Makar - p.o. Dyrektor 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radny P. Sławomir Gołąb. 

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów - została przyjęta jednogłośnie  

(17 głosami za).  

 
Ad. 20. 

Czas rozpoczęcia punktu 10:54:51 

 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Rzeszów na 

zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (druk  

nr VIII/11/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 33 

do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: P. Andrzej Dec- Przewodniczący Rady Miasta, Radna  

P. Grażyna Szarama, Radny P. Wiesław Buż, Radny P. Mirosław Kwaśniak, Radny P. Bogusław 

Sak, Radny P. Witold Walawender.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Miasto Rzeszów na zadania służące tworzeniu warunków dla 

rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych - została przyjęta jednogłośnie  

(20 głosami za). 

 
Ad. 21.  

Czas rozpoczęcia punktu 11:03:41 

 

P. Renata Żukowska - Dyrektor Wydziału Zdrowia - przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1  

w Rzeszowie (druk nr VIII/4/2019). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 34 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
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Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad. 22 - wycofany. 

Kserokopia projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 35 do 

protokołu. 

 

Ad. 23. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:04:58 

 

P. Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe (druk nr VIII/10/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 36 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radna P. Jolanta Kaźmierczak, P. Zbigniew Bury - Dyrektor 

Wydziału Edukacji, Radna P. Jolanta Kaźmierczak. 

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - została 

przyjęta 23 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 
Ad. 23 a. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:07:49 

 

P. Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: P. Andrzej Dec- Przewodniczący Rady Miasta, P. Zbigniew 

Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji, P. Andrzej Dec- Przewodniczący Rady Miasta, P. Zbigniew 

Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji, P. Andrzej Dec- Przewodniczący Rady Miasta, P. Zbigniew 

Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji, Radny P. Witold Walawender, P. Zbigniew Bury - Dyrektor 

Wydziału Edukacji, Radna P. Maria Warchoł, P. Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji, 

Radny P. Mirosław Kwaśniak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Konrad Fijołek, P. Zbigniew 

Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Konrad Fijołek,  

P. Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Konrad 

Fijołek, Radny P. Grzegorz Koryl.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów I Liceum 
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Ogólnokształcącego w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (24 głosami 

za).  

 
 

Ad. 23 b. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:21:50 

 

P. Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów IV Liceum 

Ogólnokształcącego w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami 

za).   

 
Ad. 24. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:22:22 

 

P. Zbigniew Bury - Dyrektor Wydziału Edukacji - zgodnie z art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela, 

przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Rzeszów, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy” w materiach przekazanych na VIII sesję 

Rady Miasta. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 39 do protokołu.     

 

W dyskusji zabrał głos P. Andrzej Dec- Przewodniczący Rady Miasta.    

 

Ad. 25. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:23:40 

 

P. Marzena Furtak - Żebracka - Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy 

Międzynarodowej - przedstawiła projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Miastem Rushmoor (Wielka Brytania). Projekt uchwały wraz 

z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Miasto Rzeszów a Miastem Rushmoor - została przyjęta jednogłośnie  

(18 głosami za).   

 
Ad. 26. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:25:42 
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P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia osiedla 

Matysówka (druk nr VIII/14/2019). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 41 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Matysówka - została przyjęta 

jednogłośnie (19 głosami za).  

 
Ad. 26 a. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:26:52 

 

P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie byłego sołectwa Miłocin z gminy Głogów 

Małopolski włączonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do dotychczasowego obszaru miasta Rzeszowa 

i osiedla Staromieście dotyczących utworzenia nowego osiedla o nazwie „Miłocin - św. Huberta”. 

Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu.  

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Radny P. Grzegorz Koryl, P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta, 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radna P. Maria Warchoł, P. Marcin Stopa - 

Sekretarz Miasta.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

zamieszkałymi na terenie byłego sołectwa Miłocin z gminy Głogów Małopolski 

włączonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do dotychczasowego obszaru miasta 

Rzeszowa i osiedla Staromieście dotyczących utworzenia nowego osiedla  

o nazwie „Miłocin - św. Huberta - została przyjęta jednogłośnie (21 głosami za). 

 
Ad. 27. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:30:58 

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia wyborów do rad osiedli. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 43 do protokołu. Zgłosił autopoprawki do załącznika do projektu uchwały, 

polegające na: 

-zmianie terminu wyborów w poz. 1 dotyczącej Rady Osiedla Pułaskiego z 3 kwietnia 2019 r. na 

 2 kwietnia 2019 r.; 

-wykreśleniu terminu wyborów w poz. 2 dotyczącej Rady Osiedla 1000-lecia  

(Autopoprawki stanowią załącznik nr 44 do protokołu).  

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli (wraz  

z autopoprawkami) - została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za).  
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Ad. 28. 

Czas rozpoczęcia punktu 11:32:30 

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście. Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście - została przyjęta 

jednogłośnie (21 głosami za). 

 
Ad. 29.  

Czas rozpoczęcia punktu 11:33:07 

 

P. Andrzej Dec  - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. 

Budżetu Obywatelskiego (druk nr VIII/15/2019). Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do 

protokołu. 

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego - została 

przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Ad. 30.  

Czas rozpoczęcia punktu 11:33:44 

 

P. Tadeusz Ożyło - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr VIII/12/2019). Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - została przyjęta 20 głosami za, przy  

2 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 
Ad. 31.  

Czas rozpoczęcia punktu 11:35:43 

 

P. Tadeusz Ożyło - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr VIII/13/2019). Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
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Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - została przyjęta 20 głosami za, przy  

2 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 
Ad. 32.  

Czas rozpoczęcia punktu 11:37:04 

 

W punkcie oświadczenia i informacje głos na temat projektu Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego kolejno zabrali: Radny P. Sławomir Gołąb, Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

P. Wiesław Buż, Radny P. Sławomir Gołąb, Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

P. Wiesław Buż, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Radna P. Maria Warchoł, 

Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Radna P. Maria Warchoł, Przewodniczący Rady 

Miasta P. Andrzej Dec, Radny P. Mirosław Kwaśniak, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej 

Dec, Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Wiesław Buż.  

 

Radny P. Marcin Fijołek - zgłosił wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania uchwały 

Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego. Równocześnie zgłosił kandydaturę Radnego P. Grzegorza Koryla do składu ww. 

Komisji. 

 

Wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego - został 

przyjęty bez sprzeciwu Rady Miasta.  

 

Radny P. Witold Walawender - zgłosił kandydaturę Radnego P. Roberta Walawendra do składu 

doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 

(dopisanie do składu Komisji Radnych P. P. Grzegorza Koryla i Roberta 

Walawendra) - została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za).   

 
Głos na temat Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zabrali: Radna P. Jolanta 

Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Skarbnik Miasta P. Janina Filipek, 

Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Skarbnik Miasta P. Janina Filipek, Przewodniczący 

Rady Miasta P. Andrzej Dec,  

 
Ad. 33.  

Czas rozpoczęcia punktu 11:47:57 

 

Podczas VIII sesji Rady Miasta Radni złożyli następujące interpelacje: 

1/ Interpelacja Nr 23/2019 (Radny P. Marcin Deręgowski) 

2/ Interpelacja Nr 24/2019 (Radni P. P. Maria Warchoł, Jolanta Kaźmierczak, Danuta Solarz) 

3/ Interpelacja Nr 25/2019 (Radna P. Danuta Solarz) 

4/ Interpelacja Nr 26/2019 (Radna P. Grażyna Szarama) 

5/ Interpelacja Nr 27/2019 (Radna P. Grażyna Szarama) 

6/ Interpelacja Nr 28/2019 (Radni P. P. Robert Walawender, Witold Walawender) 

7/ Interpelacja Nr 29/2019 (Radny P. Waldemar Kotula) 

8/ Interpelacja Nr 30/2019 (Radny P. Tomasz Kamiński) 
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9/ Interpelacja Nr 31/2019 (Radny P. Waldemar Kotula) 

10/ Interpelacja Nr 32/2019 (Radny P. Waldemar Kotula) 

11/ Interpelacja Nr 33/2019 (Radny P. Konrad Fijołek) 

12/ Interpelacja Nr 34/2019 (Radny P. Waldemar Szumny) 

13/ Interpelacja Nr 35/2019 (Radny P. Waldemar Szumny) 

14/ Interpelacja Nr 36/2019 (Radni P. P. Marcin Fijołek, Mateusz Szpyrka, Grzegorz Koryl, 

Waldemar Kotula, Danuta Solarz, Grażyna Szarama, Robert Kultys, Waldemar Szumny) 

15/ Interpelacja Nr 37/2019 (Radni P. P. Mirosław Kwaśniak, Witold Walawender, Robert 

Walawender, Sławomir Gołąb, Daniel Kunysz, Tadeusz Ożyło, Bogusław Sak, Maria Warchoł, 

Tomasz Kamiński, Jolanta Kaźmierczak, Krystyna Stachowska, Danuta Szyszka, Wiesław 

Ziemiński)    

16/ Interpelacja Nr 38/2019 (Radni P. P. Mirosław Kwaśniak, Maria Warchoł, Sławomir Gołąb, 

Waldemar Wywrocki, Grzegorz Koryl, Robert Walawender, Witold Walawender, Grażyna 

Szarama) 

17/ Interpelacja Nr 39/2019 (Radni P. Robert Walawender, Witold Walawender) 

18/ Interpelacja Nr 40/2019 (Radny P. Marcin Fijołek) 

19/ Interpelacja Nr 41/2019 (Radna P. Grażyna Szarama) 

20/ Interpelacja Nr 42/2019 (Radna P. Grażyna Szarama) 

21/ Interpelacja Nr 43/2019 (Radna P. Grażyna Szarama). 

Powyższe interpelacje stanowią odpowiednio załączniki od nr 49 do nr 69.  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że nie satysfakcjonuje go otrzymana 

odpowiedź na interpelację Nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży działki 

wewnątrz obiektu Millenium Hall w Rzeszowie. Ww. interpelacja stanowi załącznik nr 70 do 

protokołu. Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 71 do protokołu. Równocześnie Pan 

Przewodniczący poinformował, że złoży ponownie pisemną interpelację w powyższej sprawie.  

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zaproponował, aby problemem zajęła się 

merytoryczna Komisja Rady Miasta.  

 

W dyskusji udział wzięli: Radny P. Robert Kultys, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta. 

 

Rada Miasta Rzeszowa na VIII sesji odbytej w dniu 26 lutego 2019 roku 

podjęła następujące uchwały:    

 

1. Uchwała Nr VIII/128/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.    

2. Uchwała Nr VIII/129/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na  

2019 r. 

3. Uchwała Nr VIII/130/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

4. Uchwała Nr VIII/131/2019 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy 

Zawiszy Czarnego -1 w Rzeszowie -3. 

5. Uchwała Nr VIII/132/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury  

w Rzeszowie. 

6. Uchwała Nr VIII/133/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 75/5/2004  

w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm.  
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7. Uchwała Nr VIII/134/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. ks. Romana Malinowskiego. 

8. Uchwała Nr VIII/135/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. Krakowskiej. 

9. Uchwała Nr VIII/136/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. Miejskiej. 

10. Uchwała Nr VIII/137/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. Koło. 

11. Uchwała Nr VIII/138/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

12. Uchwała Nr VIII/139/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Gospodarki 

Mieniem Miasta Rzeszowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej.  

13. Uchwała Nr VIII/140/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 

14. Uchwała Nr VIII/141/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Zabłocie w Rzeszowie. 

15. Uchwała Nr VIII/142/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie. 

16. Uchwała Nr VIII/143/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Staroniwskiej w Rzeszowie. 

17. Uchwała Nr VIII/144/2019 w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Rzeszowie, na nieodpłatne 

przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Lubelskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

sp. z o.o. w Rzeszowie.  

18. Uchwała Nr VIII/145/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

najmu. 

19. Uchwała Nr VIII/146/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia.  

20. Uchwała Nr VIII/147/2019 w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego oraz 

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

21. Uchwała Nr VIII/148/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Miasto Rzeszów na zadania służące tworzeniu warunków dla 

rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 

22. Uchwała Nr VIII/149/2019 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. 

23. Uchwała Nr VIII/150/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe. 

24. Uchwała Nr VIII/151/2019 w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów  

I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.  

25. Uchwała Nr VIII/152/2019 w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowego miejsca 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów  

IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.  

26. Uchwała Nr VIII/153/2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy 

Gminą Miasto Rzeszów a Miastem Rushmoor. 

27. Uchwała Nr VIII/154/2019 w sprawie utworzenia osiedla Matysówka. 
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28. Uchwała Nr VIII/155/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie byłego sołectwa Miłocin z gminy Głogów 

Małopolski włączonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do dotychczasowego obszaru miasta 

Rzeszowa i osiedla Staromieście dotyczących utworzenia nowego osiedla o nazwie 

„Miłocin – św. Huberta”. 

29. Uchwała Nr VIII/156/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. 

30. Uchwała Nr VIII/157/2019 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście. 

31. Uchwała Nr VIII/158/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

32. Uchwała Nr VIII/159/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

33. Uchwała Nr VIII/160/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi.  

Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 72 do nr 104 do protokołu. 

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad dokonał zamknięcia VIII sesji Rady Miasta.  

 

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

nr 105 do protokołu. 

 

 Obrady trwały od godz. 8.30 do 12.05. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Miasta Rzeszowa                                                             

Danuta Groszek                                                                                        Andrzej Dec                                                  

 

 

Sprawdził: 

Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 


