
Link do nagrania z XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa: http://bip.erzeszow.pl/wladze-
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Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad 

odnoszą się do powyższego nagrania. 

 

BRM.0002.2.15.2019   

 

 

Protokół Nr XXIII/1/2019 

z XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu  17 grudnia 2019 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, Rynek 1. 

 

 

Przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta Rzeszowa odbyło się uroczyste spotkanie 

opłatkowe, podczas którego Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Jan Wątroba 

złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne. 

 

Na ustawowy stan 27 radnych w XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa 

uczestniczyło 26 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - dokonał 

otwarcia XXIII 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 przedstawił proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta 

Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, że 

wpłynęło sześć wniosków dotyczących zmiany proponowanego porządku obrad. 

Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 0a – projektu uchwały w sprawie zmian  

budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

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



2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 5a – projektu uchwały w sprawie połączenia 

Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Trzebownisko. 

 

Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosowało 2 radnych, nikt nie 

był przeciwny, 16 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 8a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Rzeszów do realizacji Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. 

 

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

 

4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 10a – projektu uchwały w sprawie 

podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Wniosek został przyjęty (20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 

głosach wstrzymujących). 

 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 10a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

petycji. 

 

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

 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 10 – projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami miasta Rzeszowa zamieszkałymi na terenie osiedli Pobitno  

i Mieszka I w sprawie zmiany granic osiedli Pobitno i Mieszka I. 

 

Wniosek został przyjęty (22 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów 

wstrzymujących). 

 

Kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 



Uzupełniony porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

0a. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. 

 

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r. 

 

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2020 roku. 

 

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (druk: XXIII/6/2019). 

 

6. Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (druk: XXIII/5/219). 

 

7. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Miasta Rzeszowa na 2020 rok (druk: XXIII/2/2019). 

 

8. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie 

(druk: XXIII/7/2019). 

 

8a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Rzeszów do 

realizacji programu Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. 

 

9. Uchwała w sprawie pozbawienia ulicy Romana Krogulskiego w Rzeszowie kategorii 

drogi publicznej gminnej (druk: XXIII/8/2019). 

 

10a. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

10b. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

10. Oświadczenia i informacje.   

 

11. Interpelacje i zapytania. 

 

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 



Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad. 0a 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:54:07 

 

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

sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. Następnie przedstawił 

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

załącznikami stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Głos zabrał Radny Pan Witold Walawender. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

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

przyjęta jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

Ad. 1,2 

Czas rozpoczęcia punktu: 14:58:50 

 

Pan Jacek Mróz – Skarbnik Miasta Rzeszowa – dokonał prezentacji projektu uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2020 (wraz z autopoprawką) oraz projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 

(wraz  

z autopoprawką). 

 

Projekt uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2020 wraz z autopoprawką 

stanowią kolejno załączniki nr 9 i 10 do protokołu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa wraz z autopoprawką stanowią kolejno załączniki nr 11 i 12 do protokołu.  

 

Pan Jacek Mróz – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawił pisma Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie zawierające:  

 

 Uchwałę Nr 4/4/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego RIO  

w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 rok 

(uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu); 

 Uchwałę Nr 4/16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego RIO  

w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej Miasta Rzeszowa (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu); 

 Uchwałę Nr 4/98/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego RIO  

w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 



przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r. (uchwała 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Głos kolejno zabrali: Radna Pani Maria Warchoł, Radny Pan Witold Walawender, Pan 

Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan Marcin 

Fijołek, Radna Pani Jolanta Kaźmierczak. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał: 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa (wraz z autopoprawką) została przyjęta 17 głosami „za”, przy 8 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2020 (wraz z autopoprawką) 

została przyjęta 17 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących. 

 

Głos zabrał Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa. 

 

Ad. 3 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:13:29 

 

Pan Jacek Mróz – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2020 roku. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik  

nr 16 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego w 2020 roku została przyjęta jednomyślnie (22 

głosami „za”). 

 

Ad. 4 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:15:28 

 

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

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pan Tadeusz Ferenc 

– Prezydent Miasta Rzeszowa. 

 

 



Ad. 5 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:19:54 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów została przyjęta jednomyślnie  

(23 głosami „za”). 

 

Ad. 6 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:21:23 

 

Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. 

Poszerzenia Granic – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta 

Rzeszowa. Następnie przedstawił uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały 

oraz zgłosił autopoprawkę w tytule Załącznika Nr 2 do uchwały, który otrzymuje 

brzmienie: „Ankieta konsultacyjna w sprawie włączenia do Miasta Rzeszowa obszarów  

3 sołectw” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu). 

 

Głos zabrali: Radny Pan Marcin Fijołek i Pan Marcin Stopa Sekretarz Miasta 

Rzeszowa. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek  

o wykreślenie z projektu uchwały § 2 ust. 1 pkt 3. 

 

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

Tomasz Kamiński, Radny Pan Grzegorz Koryl, Pan Marcin Stopa Sekretarz Miasta 

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

Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, Radna Pani Krystyna Stachowska. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Pana Andrzeja Deca 

– Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o wykreślenie z projektu uchwały  

§ 2 ust. 1 pkt 3. 

 

Powyższy wniosek nie uzyskał akceptacji. Za wnioskiem głosowało  

2 radnych, 20 radnych było przeciwnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 



 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką) 

została przyjęta (22 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym). 

 

Ad. 7 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:45:55 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2020 rok. Następnie przedstawił 

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

załącznikami stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Miasta Rzeszowa na 2020 rok została przyjęta jednomyślnie (22 głosami 

„za”). 

 

Ad. 8 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:46:56 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w 

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

uchwały wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 

 

Głos kolejno zabrali: Radny Pan Grzegorz Koryl, Pan Stanisław Sienko – Zastępca 

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

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Radny Pan 

Marcin Deręgowski, Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 

 

Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w 

Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (24 głosami „za”). 

 

Ad. 8a 



Czas rozpoczęcia punktu: 16:51.54 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto 

Rzeszów do realizacji programu Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej pn. 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. 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 przystąpienie przez Gminę Miasto 

Rzeszów do realizacji programu Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej pn. 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 została przyjęta 

jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 

Ad. 9 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:53:27 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Romana Krogulskiego w Rzeszowie 

kategorii drogi publicznej gminnej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 

projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie pozbawienia ulicy Romana Krogulskiego w Rzeszowie 

kategorii drogi publicznej gminnej została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 10a 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:55:09 

 

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

Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie podtrzymania 

stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia 

skargi została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 



 

 

Ad. 10b 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:56:25 

 

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 i załącznikami stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Ad. 12 

Czas rozpoczęcia punktu: 16:58:00 

 

Podczas XXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pani Maria Warchoł (2), Pan 

Waldemar Kotula, Pan Daniel Kunysz, Pan Wiesław Ziemiński, Pan Andrzej Dec – 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Pan Waldemar Wywrocki) zgłosili pisemne 

interpelacje, które stanowią kolejno załączniki nr od 25 do 31 do protokołu. 

 

Ad. 13 

Na XXIII sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XXIII/506/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 

2019 r.  

 

2. Uchwała Nr XXIII/507/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

3. Uchwała Nr XXIII/508/2019 w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r. 

 

4. Uchwała Nr XXIII/509/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2020 roku. 

 

5. Uchwała Nr XXIII/510/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto 

Rzeszów. 

 

6. Uchwała NR XXIII/511/2019 w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa.  

 

7. Uchwała Nr XXIII/512/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2020 rok. 



 

8. Uchwała Nr XXIII/513/2019 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr XXIII/514/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

przez Gminę Miasto Rzeszów do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2019-2020. 

 

10. Uchwała Nr XXIII/515/2019 w sprawie pozbawienia ulicy Romana 

Krogulskiego w Rzeszowie kategorii drogi publicznej gminnej. 

 

11. Uchwała Nr XXIII/516/2019 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi. 

 

12. Uchwała Nr XXIII/517/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 32 do nr 43 do protokołu. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  

z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXIII sesji Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

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

załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1710. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

 

Anita Topolska – Kopala 

 

Sprawdził: 

Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

 


