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Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania. 

Protokół Nr XIX/1/2019 

z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 8 października 2019 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

Na ustawowy stan 27 radnych w XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta uczestniczyło, 

wg listy obecności, 23 radnych co, stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XIX nadzwyczajnej 

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

Rzeszowa oraz jego Zastępców i 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 mieszkańców oraz przedstawicieli prasy, radia  

i telewizji. 

Poinformował, że XIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Rzeszowa została zwołana na 

wniosek Prezydenta Miasta w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  

Przedstawił proponowany porządek obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (porządek 

obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Następnie poinformował, że wpłynęły 2 wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku 

obrad. Poprosił o ich przegłosowanie. 

1. Wniosek Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi 

Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie - w pkt 1a - 

projektu uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli. 



Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie - w pkt 1a -  projektu uchwały  

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli został przyjęty 19 głosami „za”, 

bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

2. Wniosek Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi 

Rady Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie - w pkt 1b - 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad 

osiedli. 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie - w pkt 1b - projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli został przyjęty  

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

Uzupełniony porządek obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

1a. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli. 

1b. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. 

 

Ad. 1 

Czas rozpoczęcia punktu: 15:07 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. (projekt 

uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”) 

 

Ad. 1a i 1b 

Czas rozpoczęcia punktów: 15:16 



Pan Wiesław Ziemiński – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  

z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli (projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 

Następnie przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów 

do rad osiedli (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Kolejno zabrali głos: Radny Miasta Rzeszowa Pan Grzegorz Koryl, Przewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa Pan Andrzej Dec, Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa Pan Wiesław Ziemiński, 

Radny Pan Witold Walawender. 

Przystąpiono do głosowania. 

       Uchwała w sprawie  zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli została przyjęta 

jednogłośnie (22 głosami „za”). 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli 

została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”). 

Kolejno zabrali głos: Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc, Przewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa Pan Andrzej Dec. 

Na XIX nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 8 października 2019 r. Rada Miasta 

Rzeszowa podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr XIX/386/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr XIX/387/2019 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli. 

3. Uchwała Nr XIX/388/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do 

rad osiedli. 

    

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad dokonał zamknięcia XIX sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

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

nr 9 do protokołu. 



 

Obrady sesji trwały od godz. 15:00 do godz. 15:24. 

Na tym protokół zakończono. 
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