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Link do nagrania z X sesji Rady Miasta Rzeszowa: http://bip.erzeszow.pl/wladze-

miasta/rada-miasta-rzeszowa/vii-kadencja-rady-miasta-2018-2023/archiwum-sesji- 

rady-miasta-rzeszowa-viii-kadencji 

 

Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania. 

 

BRM.0002.2.12.2019   

 

Protokół Nr XVI/1/2019 

z XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  9 lipca 2019 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 27 radnych w XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło 25 radnych, 

co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia XVI sesji 

Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców Prezydenta Miasta 

Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), 

Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek współdziałających z 

Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu),  

a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek 

obrad  

XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad. 

Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 

2019 r. 

 

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

 
2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad – punktu 8 – 

projektu uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Miasto Rzeszów na sektory w 

celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk: 

XVI/4/2019) (kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

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

 

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

– w punkcie 20a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  
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z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotacji w wyższej wysokości dla niektórych 

publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych 

przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby fizyczne. 

 

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

 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 22a – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie 

miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

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

– w punkcie 25a – projektu uchwały w sprawie utworzenia osiedla Zawiszy Czarnego. 

 

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

 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

– w punkcie 25b – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

7) Radny Pan Marcin Fijołek w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” - 

zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie: 

 
 w punkcie 11a – projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego 

stanowisko dotyczące zapewnienia ochrony prawnej, zabezpieczenia terenu oraz 

właściwej promocji Bzu Czarnego – Drzewa Roku 2019 w Polsce, zlokalizowanego  

w rejonie ul. Słowackiego 9 (kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu). 

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Bogusław Sak, Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Konrad 

Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące zapewnienia ochrony prawnej, 

zabezpieczenia terenu oraz właściwej promocji Bzu Czarnego – Drzewa Roku 2019 w Polsce, 

zlokalizowanego w rejonie ul. Słowackiego 9 nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 8 radnych, 5 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

 w punkcie 6a – projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego 

stanowisko dotyczące przyspieszenia prac w zakresie sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki  

i ul. Seniora w Rzeszowie. 
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Kolejno głos zabrali: Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, 

Radny Pan Tomasz Kamiński. 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące przyspieszenia prac w zakresie 

sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie 

ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 8 radnych, 15 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

(Kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 

 

8) Radny Pan Tomasz Kamiński w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” – 

zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad – punktu 10 -  projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące utworzenia miejskiego 

programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na wodę deszczową (druk: 

XVI/18/2019) (kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Robert Kultys, Radny Pan Marcin Fijołek, Radny Pan Marcin 

Deręgowski. 

 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 został przyjęty. Za przyjęciem 

wniosku głosowało 16 radnych, 8 radnych było przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Uzupełniony porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 

 

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

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

 

3. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Rzeszowa (druk: XVI/1/2019). 

 

4. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rzeszowa (druk: XVI/2/2019). 

 

5. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa uchwalonego przez 

Radę Miasta Rzeszowa w dniu 20 grudnia 2016 r. 

 

6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia 

maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów (druk: XVI/3/2019). 

 
8. Zdjęta z porządku obrad. 
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9. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące 

utworzenia miejskiego programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na 

wodę deszczową (druk: XVI/18/2019). 

 

10. Zdjęta z porządku obrad. 

 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko utworzenia 

samorządowego programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na wodę 

deszczową (druk: XVI/21/2019). 

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: XVI/13/2019). 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie w rejonie ul. Jaspisowej (druk: XVI/12/2019). 

 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. lokalu położonego w budynku przy  

ul. Jagiellońska 4 w Rzeszowie) (druk: XVI/11/2019). 

 

15. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia 

Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (druk: XVI/5/2019). 

 

16. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ (druk: 

XVI/6/2019). 

 

17. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności 

ponadnarodowej (druk: XVI/7/2019). 

 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: 

XVI/8/2019). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego 

pn. „Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu – edycja 2” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego (druk: XVI/9/2019). 

 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego 

pn. „Kształcenie wysokich lotów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji  

i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (druk: 

XVI/10/2019). 
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20a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotacji  

w wyższej wysokości dla niektórych publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami 

specjalnymi, prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby 

fizyczne. 

 

21. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Czudecka) 

(druk: XVI/14/2019). 

 

22. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Tadeusza 

Hejdy) (druk: XVI/15/2019). 

 
22a. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa. 

 

23. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych (druk: XVI/16/2019). 

 

24. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (druk: XVI/17/2019). 

 

25. Uchwała w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów (druk: 

XVI/20/2019). 

 
25a. Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Zawiszy Czarnego. 

 

25b. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

26. Oświadczenia i informacje. 

 

27. Interpelacje i zapytania. 

 

28. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 
Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 
Ad. 1 

Czas rozpoczęcia punktu: 24:48 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem  

i załącznikami stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

  



 

6 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek o zmianę lokalizacji budowy krytego 

lodowiska z ulicy Zielonej na miejsce dotychczasowego lodowiska, tj. na terenie przy 

skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Wyspiańskiego. 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca 

Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pan Wiesław Buż – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa,  

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radna Pani Jolanta 

Kaźmierczak, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Robert Kultys, 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Konrad Fijołek – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan Marcin Deręgowski, Radny Pan 

Witold Walawender, Pan Wiesław  

Buż – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan Bogusław Sak, Pan Tadeusz 

Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Robert Kultys, Pan Tadeusz Ferenc – 

Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan Robert Kultys, Radna Pani Jolanta Kaźmierczak,  

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

Kamiński, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Konrad Fijołek – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Głos zabrał Radny Pan Witold Walawender. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – poparł wniosek Radnego Pana Sławomira Gołąba o zamknięcie 

dyskusji. 

 

Głos zabrał Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami: 

 

 Wniosek Radnego Pana Sławomira Gołąba o zamknięcie dyskusji uzyskał akceptację. 

Za wnioskiem głosowało 17 radnych, 4 radnych było przeciwnych, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

 

 Wniosek Radnej Pani Jolanty Kaźmierczak o zmianę lokalizacji budowy krytego 

lodowiska z ulicy Zielonej na miejsce dotychczasowego lodowiska, tj. na terenie przy 

skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Wyspiańskiego nie uzyskał akceptacji. Za wnioskiem 

głosowało 8 radnych, 9 radnych było przeciwnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 21 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 3 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 2 

Czas rozpoczęcia punktu: 01:05:18 
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Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

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

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  

nr 11 do protokołu). 

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

Skarbnik Miasta Rzeszowa, Radny Pan Marcin Deręgowski. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

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

jednomyślnie 24 głosami. 

 

Ad.2a 

Czas rozpoczęcia punktu: 01:08:44 

 

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

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

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  

nr 12 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

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

jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

Ad. 3 

Czas rozpoczęcia punktu: 01:11:11 

 

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

odwołania Skarbnika Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu). 

 

Kolejno głos zabrali: Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa, Pan Tadeusz Ferenc – 

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

Mieczysław Janowski – Prezydent Miasta Rzeszowa w latach 1991 – 1999, Radny Pan Marcin 

Fijołek, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radna Pani 

Jolanta Kaźmierczak, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, 

Radna Pani Grażyna Szarama, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Rzeszowa została przyjęta  

22 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 



 

8 

 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ogłosił 20-minutową przerwę. 

 

 

 

Ad. 4 

Czas rozpoczęcia punktu: 02:38:50 

 

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

powołania Skarbnika Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

 

Kolejno głos zabrali: Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Jacek Mróz – 

nowo powołany Skarbnik Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rzeszowa została przyjęta 

jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 5 

Czas rozpoczęcia punktu: 02:47:43 

 

Pani Małgorzata Wojnowska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła Raport z realizacji Programu ochrony środowiska 

miasta Rzeszowa za lata 2017 – 2018 uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwałą  

Nr XXXV/743/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. (ww. Raport stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu). 

 

Ad. 6 

Czas rozpoczęcia punktu: 02:51:15 

 

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

 zatwierdza się bez uwag Protokół Nr XIII/1/2019 z III nadzwyczajnej sesji Rady 

Miasta Rzeszowa, która odbyła się 30 maja 2019 r.; 

 posiedzenie Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 

odbędzie się 12 lipca (piątek) o godz. 12:00 w Biurze Rady Miasta. 

Kolejno głos zabrali: Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pani 

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

Rzeszowa. 

Ad. 7 

Czas rozpoczęcia punktu: 02:58:28 

 

Pan Tomasz Wesołowski – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 

Rzeszowie - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – 
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w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

 

Kolejno głos zabrali: Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan 

Marcin Fijołek, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Tomasz Wesołowski - 

Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Radny Pan Bogusław Sak. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia 

maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 

 

Ad. 9 

Czas rozpoczęcia punktu: 03:04:36 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - w imieniu Klubu Radnych 

„Platforma Obywatelska” – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków 

działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa zmierzających do zwiększenia udziału 

mieszkańców w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgłosił następujące 

autopoprawki do projektu uchwały: 

 w § 1 zmiana słowa „skutecznego” na „skuteczniejszego”; 

 w § 2 wykreślenie słów: „które nie dotyczą budownictwa jednorodzinnego”, 

 § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Tabele, o których mowa w ust. 1 winny obejmować 

informacje z okresu od 1. Lipca 2019 r. do dnia wdrożenia w życie niniejszej uchwały”, 

 uzasadnienie do uchwały w pkt. 2.2 otrzymuje brzmienie: „decyzjach o wydanych w tym 

samym okresie Warunkach Zabudowy”. 

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

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

 

Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Kolejno głos zabrali: Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan 

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

Miasta Rzeszowa, Pan Andrzej Skotnicki – Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta 

Rzeszowa, Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan Robert 

Kultys, Radny Pan Jerzy Jęczmienionka, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, 

Radny Pan Marcin Deręgowski, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

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

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

Rzeszowa, Pani Janina Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 



 

10 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i skierowanie projektu 

uchwały do Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak oraz Radny Pan Grzegorz Koryl- zgłosili wniosek 

przeciwny. 

 

Głos zabrał Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

Radny Pan Tomasz Kamiński - przychylił się do wniosku Radnego Pana Sławomira Gołąba  

o skierowanie omawianego projektu uchwały do Komisji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami: 

 

 Wniosek Radnego Pana Sławomira Gołąba o zamknięcie dyskusji uzyskał akceptację. 

Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 10 radnych było przeciwnych, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

 

Głos zabrali: Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa i Pani Janina Załuska 

- Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

 Wniosek Radnego Pana Sławomira Gołąba o skierowanie projektu uchwały w 

sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa 

zmierzających do zwiększenia udziału mieszkańców w planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym do Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 

Rzeszowa uzyskał akceptację.  

Za wnioskiem głosowało 18 radnych, 6 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał 

się od głosu. 

 

Ad. 11  

Czas rozpoczęcia punktu: 04:10:15 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak - w imieniu Klubu Radnych „Platforma Obywatelska” – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego 

stanowisko utworzenia samorządowego programu dopłat do instalacji 

przydomowych zbiorników na wodę deszczową. Zgłosiła następujące autopoprawki 

do projektu uchwały: 
 zmiana w podstawie prawnej w Dzienniku Urzędowym z poz. 505 na poz. 506; 

 § 3 otrzymuje brzmienie: „Rada Miasta Rzeszowa zwraca się z wnioskiem do Samorządu 

Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego oraz do innych instytucji centralnych powołanych do wspierania ochrony 

środowiska i właściwego gospodarowania zasobami wodnymi o niezwłoczne podjęcie działań 

zmierzających do powołania programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na wodę 

deszczową oraz  wpisanie do stosownych programów operacyjnych w ramach perspektywy  

UE na lata 2021-2027”, 

 § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwałę przekazuje się Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, 

Przewodniczącemu Sejmiku, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Wojewodzie 

Podkarpackiemu”. 
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Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  

 

Kolejno głos zabrali: Radny Pan Robert Kultys, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta 

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

Mateusz Szpyrka, Radny Pan Grzegorz Koryl, Radny Pan Jerzy Jęczmienionka, Pan Andrzej 

Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Radny Pan Bogusław Sak, Radny Pan 

Marcin Fijołek, Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny 

Pan Waldemar Wywrocki, Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Radny Pan Sławomir Gołąb, Radny Pan Robert Kultys. 

 

Ogłoszono 5-minutową przerwę. 

 

Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Głos zabrali: Radny Pan Marcin Fijołek i Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko utworzenia 

samorządowego programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na wodę 

deszczową (wraz z autopoprawką) została przyjęta 15 głosami „za”, przy 8 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Ad. 12 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:09:34 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie przedstawił 

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

załącznik nr 19 do protokołu).  

 

Głos zabrali: Radny Pan Marcin Fijołek i Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta 

Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 

jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 13 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:11:44 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie  
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w rejonie ul. Jaspisowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie w rejonie ul. Jaspisowej została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

 

Ad. 14 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:12:51 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

Ad. 15 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:14:00 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia 

Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum 

Edukacji Nauczycieli została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 16 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:14:51 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Następnie 

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

stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ została 

przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 17 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:15:29 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje 

społeczne  

i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. 

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

uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności 

ponadnarodowej została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 18 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:16:15 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił 

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

załącznik nr 25 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta 

jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 19 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:16:47 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu – edycja 2” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
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uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu – edycja 2” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości 

kształcenia zawodowego została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 

 

 

Ad. 20 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:17:36 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Kształcenie wysokich lotów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i 

kompetencji  

w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Następnie przedstawił 

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

załącznik nr 27 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Kształcenie wysokich lotów” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość 

edukacji  

i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego została 

przyjęta jednomyślnie (14 głosami „za”). 

 

Ad. 20a 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:18:17 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotacji 

w wyższej wysokości dla niektórych publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami 

specjalnymi, prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby 

fizyczne. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Gminy Miasto Rzeszów 

dotacji w wyższej wysokości dla niektórych publicznych szkół podstawowych, niebędących 
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szkołami specjalnymi, prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne 

lub osoby fizyczne została przyjęta jednomyślnie (18 głosami „za”). 

 

Ad. 21 

Czas rozpoczęcia punktu: 5:19:03 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Czudecka). 

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

uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do protokołu).  

 

Głos zabrał Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 22 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:20:46 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Hejdy). Następnie 

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

stanowi załącznik nr 30 do protokołu).  

 

Głos zabrał Radny Pan Sławomir Gołąb. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 22a 

Czas rozpoczęcia punktu:05:22:50 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa. Następnie przedstawił 

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

załącznik nr 31 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
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Ad. 23 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:23:49 

 

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 

wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 32 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 

 

Ad. 24 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:25:13 

 

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

Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Następnie 

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

stanowi załącznik nr 33 do protokołu).  

 

Kolejno głos zabrali: Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pani Janina 

Załuska – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji został przyjęta 15 głosami ”za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 25  

Czas rozpoczęcia punktu: 05:28:31 

 

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

w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów. Następnie przedstawił 

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

załącznik nr 34 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów została 

przyjęta jednomyślnie 20 głosami „za”. 

 

Ad. 25a 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:30:50 
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Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie utworzenia osiedla Zawiszy Czarnego. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

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

protokołu).  

 

Głos zabrała Radna Pani Maria Warchoł. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Zawiszy Czarnego została przyjęta 

jednomyślnie 20 głosami „za”. 

 

 

 

 

Ad. 25b 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:33:09 

 

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

Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie 

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

stanowi załącznik nr 36 do protokołu).  

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi został przyjęta 15 głosami ”za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 26 

Czas rozpoczęcia punktu: 05:35:05 

 

Głos kolejno zabrali: Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Andrzej 

Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta 

Rzeszowa. 

 

Ad. 27 

Podczas XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Witold Walawender (6), Pan 

Waldemar Kotula, Pan Sławomir Gołąb, Panowie: Mateusz Szpyrka i Jerzy Jęczmienionka, 

Pan Konrad Fijołek (11), Pan Marcin Deręgowski, Pan Marcin Fijołek (2), Panowie: Daniel 

Kunysz, Tadeusz Ożyło, Wiesław Buż i Mirosław Kwaśniak, Pani Grażyna Szarama(3), Pan 

Bogusław Sak) zgłosili pisemne interpelacje, które stanowią kolejno załączniki nr od 37 do 64 

do protokołu. 

 

Ad. 28 

Czas rozpoczęcia punktu: 06:01:10 

 

Głos zabrał Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
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Na XVI sesji odbytej w dniu 9 lipca 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła następujące 

uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XVI/302/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr XVI/303/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

3. Uchwała Nr XVI/304/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

4. Uchwała Nr XVI/305/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Rzeszowa. 

 

5. Uchwała Nr XVI/306/2019 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rzeszowa. 

 

6. Uchwała Nr XVI/307/2019 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa -  

w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

7. Uchwała Nr XVI/308/2019 w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego 

stanowisko utworzenia samorządowego programu dopłat do instalacji 

przydomowych zbiorników na wodę deszczową. 

 

8. Uchwała Nr XVI/309/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

9. Uchwała Nr XVI/310/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Jaspisowej. 

 

10. Uchwała Nr XVI/311/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

11. Uchwała Nr XVI/312/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. 

 

12. Uchwała Nr XVI/313/2019 w sprawie realizacji projektów w ramach programu 

Erasmus+. 

 

13. Uchwała Nr XVI/314/2019 w sprawie realizacji projektów w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. 

 

14. Uchwała Nr XVI/315/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów. 
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15. Uchwała Nr XVI/316/2019 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu partnerskiego pn. „Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu – 

edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

 

16. Uchwała Nr XVI/317/2019 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu partnerskiego pn. „Kształcenie wysokich lotów” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa 

jakości kształcenia zawodowego. 

 

17. Uchwała Nr XVI/318/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu 

Gminy Miasto Rzeszów dotacji w wyższej wysokości dla niektórych publicznych 

szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych przez inne 

niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby fizyczne. 

 

18. Uchwała Nr XVI/319/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

19. Uchwała Nr XVI/320/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

20. Uchwała Nr XVI/321/2019 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

21. Uchwała Nr XVI/322/2019 w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych. 

 

22. Uchwała Nr XVI/323/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

23. Uchwała Nr XVI/324/2019 w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady 

Seniorów. 

 

24. Uchwała Nr XVI/325/2019 w sprawie utworzenia osiedla Zawiszy Czarnego. 

 

25. Uchwała Nr XVI/326/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 65 do nr 91 do protokołu. 

 

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

porządku obrad dokonał zamknięcia XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik nr 92 do 

protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1445. 
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Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Anita Topolska – Kopala 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

     Przewodniczący 

     Rady Miasta Rzeszowa 

 

     Andrzej Dec 

 

 

 


