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Link do nagrania XVII 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 

BRM.0002.2.13.2019                                                                    

Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania. 

Protokół Nr XVII/1/2019 

z XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 27 sierpnia 2019 r. w sali posiedzeń 

Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 27 radnych w XVII sesji Rady Miasta uczestniczyło 25 radnych co 

stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu). 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XVII sesji Rady 

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

zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu), a także 

przedstawicieli mieszkańców, oraz radia i telewizji. 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Miasta (porządek obrad 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad. 

Poprosił o przegłosowanie przedstawionych niżej propozycji. 

Czas rozpoczęcia: 8:54 

Przystąpiono do ustalania porządku obrad XVII sesji Rady Miasta. 

1) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 2a - projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

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

2) Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa o zdjęcie  

z porządku obrad pkt 12 - uchwała 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 (druk: XVII/8/2019). 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Głos zabrali: Radny Pan Tomasz Kamiński, Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Bogusław Sak  

- Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. 

Odbyła się reasumpcja głosowania wniosku o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 12 - uchwała 

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 (druk: XVII/8/2019). 

       Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych. 

3) Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 - uchwała w sprawie 

obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie (druk: XVII/21/2019). 

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

4) Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad pkt 17 - uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy  

ul. Konfederatów Barskich (druk: XVII/12/2019). 

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

5) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 20a - projektu 

uchwały  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Łukasiewicza. 

Wniosek został przyjęty 23 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

6) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 17a - projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Marcina Filipa. 

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

7) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 17b - projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 

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

8) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 22a - projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (HARTBEX 

DEVELOPMENT). 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w pkt 6a. 
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Kolejno zabrali głos: Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Konrad Fijołek - 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Grzegorz 

Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Radny Pan Marcin 

Deręgowski, Pan Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta 

Rzeszowa. 

Wniosek o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 6a - projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (HARTBEX DEVELOPMENT) został przyjęty 

jednogłośnie (23 głosami „za”). 

9) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 27a - projektu 

uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji 

szkolnej oraz Akcji 2 – Partnerstwa współpracy Szkół w sektorze Edukacja szkolna  

- program Erasmus+. 

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

10) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 27b – projektu 

uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej. 

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

11) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 27c - projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 głosami „za”). 

12) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 27d - projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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

13) Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie i wprowadzenie - w pkt 27e – projektu 

uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rzeszowa 

dotyczących budowy wodnego placu zabaw. 

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

14) Radny Pan Marcin Deręgowski - zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji  

pkt 7 - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 53/1/2019 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa w rejonie ul. Lawendowej i ul. Daliowej na osiedlu Zalesie  

(druk: XVII/18/2019). 

Kolejno zabrali głos: Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta 

Rzeszowa, Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Andrzej Dec  

- Przewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Marcin Deręgowski. 



4 
 

       Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 7 - uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Nr 53/1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Lawendowej  

i ul. Daliowej na osiedlu Zalesie (druk: XVII/18/2019) został przyjęty jednogłośnie  

(23 głosami „za”). 

15) Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o zdjęcie  

z porządku obrad pkt 11 - uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego 

stanowisko dotyczące utworzenia parku na osiedlu Drabinianka (druk: XVII/7/2019). 

Kolejno zabrali głos: Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta 

Rzeszowa, Radny Pan Tomasz Kamiński, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, 

Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Pan Andrzej 

Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

       Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 11 - uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia 

zawierającego stanowisko dotyczące utworzenia parku na osiedlu Drabinianka (druk: 

XVII/7/2019) został przyjęty 17 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

Uzupełniony porządek obrad XVII 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 zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant”. 

 

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” . 

 

5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Rzeszowa 

do roku 2030. 

      6a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (HARTBEX      

           DEVELOPMENT). 

7. Zdjęta z porządku obrad. 

 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie  

(druk: XVII/16/2019). 
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9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 314/9/2019 w rejonie ul. Błogosławionej 

Karoliny i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie (druk: XVII/17/2019). 

 

10. Uchwała w sprawie zmiany 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.  

(druk: XVII/19/2019). 

 

11. Zdjęta z porządku obrad. 

 

12. Zdjęta z porządku obrad. 

 

13. Zdjęta z porządku obrad. 

 

14. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: XVII/1/2019). 

 

15. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: XVII/2/2019). 

 

16. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rzeszowie (druk: XVII/3/2019). 

 

17. Zdjęta z porządku obrad. 

      17a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

             w Rzeszowie przy ul. Marcina Filipa. 

      17b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

             w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Łukasiewicza w Rzeszowie (druk: XVII/10/2019). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy al. Niepodległości w Rzeszowie (druk: XVII/14/2019). 

 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Matejki w Rzeszowie (druk: XVII/15/2019). 

      20a.Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

             ul. Łukasiewicza. 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego (druk: XVII/13/2019). 

 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej  

w ramach odszkodowania (druk: XVII/20/2019). 
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23. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych (druk: XVII/4/2019). 

 

24. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych 

składników wynagrodzenia oraz nagród (druk: XVII/5/2019). 

 

25. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu (druk: XVII/6/2019). 

 

26. Uchwała w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do Zespołu 

Szkół Sportowych w Rzeszowie (druk: XVII/9/2019). 

 

27. Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (druk: XVII/11/2019). 

      27a.Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry    

             edukacji szkolnej oraz Akcji 2 – Partnerstwa współpracy Szkół w sektorze Edukacja   

             szkolna - program Erasmus+. 

      27b.Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej. 

      27c.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

      27d.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. 

      27e.Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rzeszowa  

             dotyczących budowy wodnego placu zabaw. 

28. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zawiszy Czarnego. 

 

29. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. 

 

30. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Śródmieście. 

 

31. Oświadczenia i informacje. 

 

32. Interpelacje i zapytania. 

 

33. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że w związku  

z wprowadzonymi zmianami w ustawie o samorządzie gminnym, w ramach autopoprawki, 

wszystkie uchwały należy uzupełnić o zapis: „z późniejszymi zmianami”. 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 



7 
 

Ad. 1 

Czas rozpoczęcia punktu: 9:23 

Pan Jacek Mróz - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Poprosił o przyjęcie, 

jako autopoprawki, zmian do uchwały o treści: „Pkt 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie 

jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Kolejno następuje zmiana numeracji – 

dotychczasowy pkt 1 otrzymuje numerację nr 2, a numer 2 otrzymuje numerację nr 3.” 

Kolejno zabrali głos: Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent 

Miasta Rzeszowa, Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Tadeusz Ferenc  

- Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Marcin Deręgowski, Pan Tadeusz Ferenc  

- Prezydent Miasta Rzeszowa, Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Radny Pan Marcin Fijołek, 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej 

Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, 

Radny Pan Marcin Fijołek, Radny Pan Tomasz Kamiński, Radny Pan Robert Kultys, Radna 

Pani Jolanta Kaźmierczak, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Wiesław 

Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta.  

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 18 głosami „za”, przy 3 głosach 

wstrzymujących. 

Ad. 2 

Czas rozpoczęcia punktu: 9:23 

Pan Jacek Mróz - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu). 

Kolejno zabrali głos: Radny Pan Robert Kultys, Pan Jacek Mróz - Skarbnik Miasta Rzeszowa, 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Dec 

- Przewodniczący Rady Miasta, Pan Jacek Mróz - Skarbnik Miasta Rzeszowa, Pan Tadeusz 

Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Andrzej Dec                  

- Przewodniczący Rady Miasta, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa.  

Pan Jacek Mróz - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawił wyliczenia dotyczące dopłat  

z budżetu Miasta do zadań oświatowych (materiał stanowi kolejno załącznik nr 9 i 10 do 

protokołu), oraz ubytków w dochodach Miasta wynikających ze zmiany ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

Kolejno zabrali głos: Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Radny Pan Robert Kultys, Pan 

Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta. 

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

19 głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących. 
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Ad. 2a 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:12 

Pan Jacek Mróz - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

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

jednogłośnie (20 głosami „za”). 

Przerwa w obradach Rady Miasta. 

Ad. 3 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:41 

Pan Jacek Mróz - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

Ad. 4 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:44 

Pan Jacek Mróz - Skarbnik Miasta Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” (projekt 

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

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak” została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

Ad. 5 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:45 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że przyjmuje się bez 

uwag: 

1) Protokół Nr XII/1/2019 z XII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej 21 maja 2019 r. 

2) Protokół Nr XVI/1/2019 z XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej 9 lipca 2019 r. 

 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że:  

1) za wspieranie idei światowych festiwali Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc 

został uhonorowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska medalem wybitym  

z okazji 50-lecia Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, 
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2) Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Policjantów nadało Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi Krzyż 

Niepodległości klasy II za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów, 

3) Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uchwałą Kapituły Krzyża 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, odznaczył Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Tadeusza Ferenca Krzyżem Złotym z Gwiazdą, za zasługi dla Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego, 

4) Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc otrzymał honorowe wyróżnienie od Związku 

Harcerstwa Polskiego za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży, oraz  

za życzliwość i pomoc okazywaną harcerzom. 

 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - poinformował o toczących się 

ustaleniach z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie podpisania umowy na budowę Sądu 

Rejonowego w Rzeszowie. 

 

Ad. 6 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:48 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Rzeszowa do roku 2030 

(projekt uchwały, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta 

Rzeszowa do roku 2030 została przyjęta jednogłośnie (24 głosami „za”). 

Ad. 6a 

Czas rozpoczęcia punktu: 10:51 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały,  

z autopoprawką,  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i mapami, stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

Kolejno zabrali głos: Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Pan Grzegorz 

Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Pan Andrzej Dec  

- Przewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Marcin Deręgowski, Radny Pan Marcin Fijołek, 

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Konrad Fijołek  

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek formalny  

o zamknięcie dyskusji. 

     Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 18 głosami „za”, przy 4 głosach 

przeciwnych i 2 wstrzymujących. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie (23 głosami „za”). 

Głos zabrał Radny Pan Marcin Fijołek. 
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Ad. 8 

Czas rozpoczęcia punktu: 11:07 

Pani Monika Lachowicz - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa  
- przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapami, przedstawiony na druku: XVII/16/2019 stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie została 

przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

Ad. 9 

Czas rozpoczęcia punktu: 11:15 

Pani Monika Lachowicz - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa  
- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 314/9/2019 w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny  

i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapami, 

przedstawiony na druku: XVII/17/2019 stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 314/9/2019 w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny 

i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

Ad. 10 

Czas rozpoczęcia punktu: 11:18 

Pani Monika Lachowicz - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa  
- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 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 uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: XVII/19/2019 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

Kolejno zabrali głos: Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radna Pani 

Jolanta Kaźmierczak, Radny Pan Witold Walawender, Radny Pan Daniel Kunysz, Radny Pan 

Marcin Deręgowski, Radny Pan Sławomir Gołąb, Radny Pan Robert Kultys, Pan Andrzej Dec 

- Przewodniczący Rady Miasta, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny 

Pan Jerzy Jęczmienionka, Radny Pan Tomasz Kamiński, Radny Pan Robert Kultys, Pan 

Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący 

Rady Miasta, Radna Pani Jolanta Kaźmierczak. 

Radny Pan Sławomir Gołąb - zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.  
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Głos zabrali: Radny Pan Tomasz Kamiński, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta 

Rzeszowa. 

      Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 23 głosami „za”, przy 2 głosach 

przeciwnych. 

Uchwała w sprawie zmiany 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. 

została przyjęta 14 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych. 

Ad. 14 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:04 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, 

przedstawiony na druku: XVII/1/2019 stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została przyjęta jednogłośnie 

(16 głosami „za”). 

Ad. 15 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:06 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, 

przedstawiony na druku: XVII/2/2019 stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została przyjęta jednogłośnie 

(17 głosami „za”). 

Ad. 16 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:07 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z załącznikiem i uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku: XVII/3/2019 stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie (17 głosami „za”). 
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Ad. 17a 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:09 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Marcina Filipa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Marcina Filipa została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

Ad. 17b 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:10 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Senatorskiej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej została przyjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

Ad. 18 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:10 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

ul. Łukasiewicza w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, 

przedstawiony na druku: XVII/10/2019 stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Łukasiewicza w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

Ad. 19 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:12 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

al. Niepodległości w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, 

przedstawiony na druku: XVII/14/2019 stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy al. Niepodległości w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

Ad. 20 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:13 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

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

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: 

XVII/15/2019 stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Matejki w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

Ad. 20a 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:14 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Łukasiewicza została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

Ad. 21 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:15 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Krogulskiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: 

XVII/13/2019 stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

Ad. 22 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:16 

Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapami, przedstawiony na druku: 

XVII/20/2019 stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej  

w ramach odszkodowania została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

Przerwa w obradach Rady Miasta. 

Ad. 23 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:48 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych  

i specjalnych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (projekt 

uchwały, wraz z załącznikami, przedstawiony na druku: XVII/4/2019 stanowi załącznik  

nr 31 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych została przyjęta jednogłośnie (14 głosami „za”). 

Ad. 24 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:49 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XVII/5/2019 stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu). 

 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych 

składników wynagrodzenia oraz nagród została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 

Ad. 25 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:49 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

XVII/6/2019 stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

 Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu została przyjęta jednogłośnie (4 głosami „za”). 
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Ad. 26 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:51 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do Zespołu Szkół Sportowych  

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XVII/9/2019 

stanowi załącznik nr 34 do protokołu). 

Kolejno zabrali głos: Pan Wiesław Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Stanisław 

Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Wiesław Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady 

Miasta, Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny Pan Mirosław Kwaśniak, 

Pan Wiesław Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Witold Walawender, 

Radny Pan Marcin Deręgowski, Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta. 

Uchwała w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego do Zespołu 

Szkół Sportowych w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 

Ad. 27 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:57 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku: XVII/11/2019 stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój została przyjęta 

jednogłośnie (18 głosami „za”). 

Ad. 27a 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:57 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie realizacji projektów w ramach Akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej oraz 

Akcji 2 - Partnerstwa współpracy szkół w sektorze Edukacja szkolna - program Erasmus+ 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach Akcji 1 - Mobilność kadry 

edukacji szkolnej oraz Akcji 2 - Partnerstwa współpracy szkół w sektorze Edukacja 

szkolna - program Erasmus+ została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 
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Ad. 27b 

Czas rozpoczęcia punktu: 12:58 

Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 37 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej została przyjęta jednogłośnie 

(18 głosami „za”). 

Ad. 27c 

Czas rozpoczęcia punktu: 13:00 

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

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 19 głosami „za”, przy  

1 głosie wstrzymującym. 

Ad. 27d 

Czas rozpoczęcia punktu: 13:01 

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

Rzeszowa - przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 39 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji została przyjęta jednogłośnie (19 głosami 

„za”). 

Ad. 27e       

Czas rozpoczęcia punktu: 13:04 

Pani Aleksandra Wąsowicz - Duch - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rzeszowa 

dotyczących budowy wodnego placu zabaw (projekt uchwały, wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 40 do protokołu). 

Kolejno zabrali głos: Radny Pan Witold Walawender, Pani Aleksandra Wąsowicz - Duch  

- Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Radny Pan Sławomir Gołąb, Pan Andrzej Dec  

- Przewodniczący Rady Miasta, Radny Pan Sławomir Gołąb. 
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Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rzeszowa 

dotyczących budowy wodnego placu zabaw została przyjęta 21 głosami „za”, przy  

1 głosie wstrzymującym. 

Ad. 28 

Czas rozpoczęcia punktu: 13:11 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Zawiszy Czarnego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 41 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zawiszy Czarnego została przyjęta 

jednogłośnie (19 głosami „za”). 

Ad. 29 

Czas rozpoczęcia punktu: 13:11 

Pan 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 42 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli została przyjęta 

jednogłośnie (21 głosami „za”). 

Ad. 30 

Czas rozpoczęcia punktu: 13:12 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Śródmieście (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 43 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Śródmieście 

została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 

Ad. 31 

Czas rozpoczęcia punktu: 13:13 

Kolejno zabrali głos: Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan Stanisław 

Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny Pan Wiesław Ziemiński. 
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Ad. 32 i 33 

Czas rozpoczęcia punktu: 13:18 

Kolejno zabrali głos: Radny Pan Jerzy Jęczmienionka, Pan Andrzej Gutkowski - Zastępca 

Prezydenta Miasta, Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Pan Tadeusz Ferenc  

- Prezydent Miasta Rzeszowa, Radny Pan Jerzy Jęczmienionka, Radna Pani Krystyna 

Stachowska, Radny Pan Witold Walawender, Radny Pan Marcin Fijołek, Pan Tadeusz Ferenc  

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

Miasta Rzeszowa, Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta. 

Obrady sesji prowadził Pan Wiesław Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta.  

Kolejno zabrali głos: Radna Pani Jolanta Kaźmierczak, Radny Pan Marcin Deręgowski. 

Podczas XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni: Pan Marcin Fijołek, Pani Grażyna Szarama 

(2), Pan Daniel Kunysz (6) zgłosili pisemnie interpelacje, które stanowią kolejno załączniki 

od nr 44 do nr 52 do protokołu). 

Na XVII sesji odbytej w dniu 27 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr XVII/327/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr XVII/328/2019 – w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

3. Uchwała Nr XVII/329/2019 – w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

4. Uchwała Nr XVII/330/2019 – w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez 

oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 

 

5. Uchwała Nr XVII/331/2019 – w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez 

oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 

 

6. Uchwała Nr XVII/332/2019 – w sprawie uchwalenia Planu Adaptacji do Zmian 

Klimatu Miasta Rzeszowa do roku 2030. 

 

7. Uchwała Nr XVII/333/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

 

8. Uchwała Nr XVII/334/2019 – w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny  

w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr XVII/335/2019 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 314/9/2019 w rejonie ul. Błogosławionej 

Karoliny i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała Nr XVII/336/2019 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego  

w Rzeszowie z późn. zm. 

 

11. Uchwała Nr XVII/337/2019 – w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 

12. Uchwała Nr XVII/338/2019 – w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 

13. Uchwała Nr XVII/339/2019 – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr XVII/340/2019  – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Marcina Filipa. 

 

15. Uchwała Nr XVII/341/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej. 

 

16. Uchwała Nr XVII/342/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Łukasiewicza w Rzeszowie. 

 

17. Uchwała Nr XVII/343/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy al. Niepodległości w Rzeszowie. 

 

18. Uchwała Nr XVII/344/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Matejki w Rzeszowie. 

 

19. Uchwała Nr XVII/345/2019 – w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza. 

 

20. Uchwała Nr XVII/346/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego. 

 

21. Uchwała Nr XVII/347/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania. 

 

22. Uchwała Nr XVII/348/2019 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych. 

 

23. Uchwała Nr XVII/349/2019 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 

wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród. 

 

24. Uchwała Nr XVII/350/2019 – w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

 

25. Uchwała Nr XVII/351/2019 – w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego do Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie. 
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26. Uchwała Nr XVII/352/2019 – w sprawie realizacji projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

27. Uchwała Nr XVII/353/2019 – w sprawie realizacji projektów w ramach Akcji 1  

– Mobilność kadry edukacji szkolnej oraz Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół  

w sektorze Edukacja szkolna – program Erasmus+. 

 

28. Uchwała Nr XVII/354/2019 – w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej. 

 

29. Uchwała Nr XVII/355/2019 – w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

30. Uchwała Nr XVII/356/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

31. Uchwała Nr XVII/357/2019 – w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

miasta Rzeszowa dotyczących budowy wodnego placu zabaw. 

 

32. Uchwała Nr XVII/358/2019 – w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zawiszy 

Czarnego. 

 

33. Uchwała Nr XVII/359/2019 – w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. 

 

34. Uchwała Nr XVII/360/2019 – w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady 

Osiedla Śródmieście. 

 

Pan Wiesław Buż - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia XVII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

nr 53 do protokołu. 

 

Obrady sesji trwały od godz. 8:30 do godz. 13:30. 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                                                                            Andrzej Dec 

 

Protokołowała: 

 

Anna Blicharska 

 

Sprawdził: 

            Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

      Mirosław Kubiak 


