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Link do nagrania z XXII 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.0002.1.18.2019 

 

Protokół Nr XXII/1/2019 

z XXII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 3 grudnia 2019 roku  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

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

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

stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

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

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

stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Posła na Sejm RP Pana Wiesława Buża, Dyrektorów 

Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek miejskich, kierowników jednostek 

współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu), przedstawicieli prasy, radia i telewizji, a także przybyłych gości  

i mieszkańców miasta (lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Kolejno Pan 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad XXII sesji (proponowany porządek 

obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski 

dotyczące zmiany proponowanego porządku obrad:  

 

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

zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. - jako pkt 2 a - został przyjęty jednogłośnie  

(14 głosami za). 

 

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

zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r. - jako pkt 2 b - został przyjęty jednogłośnie  

(19 głosami za). 

 

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

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - jako pkt 7 a - 

został przyjęty jednogłośnie (20 głosami za). 

 

4/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości - jako pkt 7 b - został przyjęty jednogłośnie (19 głosami za). 

 

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

określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny - jako pkt 7 c - został przyjęty jednogłośnie (19 głosami za). 
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6/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych - jako pkt 7 d - został przyjęty 18 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.   

 

7/ Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 - projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Franciszka Kotuli  

w Rzeszowie (druk nr XXII/2/2019) - został przyjęty jednogłośnie (18 głosami za). 

 

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

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej - jako pkt 11 a - został przyjęty 19 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, bez głosów 

wstrzymujących.  

 

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

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - jako pkt 11 b - został przyjęty 17 głosami za, 

przy 3 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

 

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

przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej zajętej pod pas drogowy ulicy 

Boya Żeleńskiego - jako pkt 11 c - został przyjęty jednogłośnie (20 głosami za). 

 

11/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o 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 - jako 

pkt 16 a - został przyjęty jednogłośnie (18 głosami za). 

 

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

wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2020 wyższej dotacji dla publicznych szkół 

podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - którym ustalono obwód 

- jako pkt 16 b - został przyjęty jednogłośnie (21 głosami za). 

 

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

nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa - jako pkt 16 c - został przyjęty jednogłośnie  

(20 głosami za). 

  

P. Konrad Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” - zgłosił wniosek 

o zdjęcie z porządku obrad pkt 12 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia 

zawierającego stanowisko dotyczące ujęcia w budżecie miasta na 2020 rok oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa utworzenia stałego systemu wypożyczania rowerów 

czwartej generacji oraz skuterów i hulajnóg elektrycznych. 

 

P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - zgłosił wniosek przeciwny. 

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta,  

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta.  
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Radny P. Tomasz Kamiński - zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do 

głosowania.  

 

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

Przewodniczący Klubu Radnych PiS, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 12 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia 

zawierającego stanowisko dotyczące ujęcia w budżecie miasta na 2020 rok oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa utworzenia stałego systemu wypożyczania rowerów 

czwartej generacji oraz skuterów i hulajnóg elektrycznych - został przyjęty 15 głosami za, przy 

7 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

 

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

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa.  

 

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

 

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

 

2b. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.  

 

3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. 

 

4. Informacja Fundacji Muzeum Techniki i Militariów na temat działalności statutowej oraz 

planów na przyszłość. 

 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020.” 

(druk nr XXII/6/2019). 

 

6. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Rzeszowie (druk nr XXII/7/2019). 

 

7. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat struktury kosztów systemu odbioru 

odpadów komunalnych. 

 

7a. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. 

 

7b. Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca       

2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.   
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7c. Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny.  

 

7d. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIX/671/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

28 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych  

w budynku przy ul. Małopolskiej 2 i na udzielenie bonifikaty (druk nr XXII/1/2019). 

 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr XXII/8/2019). 

 

10. (zdjęty) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy ul. Franciszka Kotuli w Rzeszowie (druk nr XXII/2/2019). 

 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy 

ul. Wioślarskiej w Rzeszowie (druk nr XXII/3/2019). 

 

11a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej.  

 

11b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  

 

11c. Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej 

zajętej pod pas drogowy ulicy Boya Żeleńskiego. 

 

12. (zdjęty) Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące 

ujęcia w budżecie miasta na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Rzeszowa utworzenia stałego systemu wypożyczania rowerów czwartej generacji oraz 

skuterów i hulajnóg elektrycznych.  

 

13. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

dotyczących pomnika przyrody (druk nr XXII/4/2019). 

 

14. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr XXII/5/2019).  

 

15. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych 

gminnych. 

 

16. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych Technikum Nr 8 i Branżowej Szkoły I stopnia  

Nr 5 w Rzeszowie (druk nr XXII/9/2019).    

 

16a. 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.  

 

16b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2020 wyższej dotacji dla 

       publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych 

      przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -  

     którym ustalono obwód.  

 

16c. Uchwała w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa. 

 

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

powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

 

18. Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulamino - Statutowej Rady Miasta Rzeszowa. 

 

19. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Zawiszy Czarnego. 

 

20. Oświadczenia i informacje. 

 

21. Interpelacje i zapytania. 

 

22. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad XXII sesji stanowią 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1 

 

Czas rozpoczęcia punktu 08:52 

 

P. Jacek Mróz – Skarbnik Miasta - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Projekt uchwały 

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

 

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

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa - została przyjęta 13 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących.   
 

Ad. 2 

 

Czas rozpoczęcia punktu 08:55 

 

P. Jacek Mróz - Skarbnik Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

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

załącznik nr 8 do protokołu.  
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Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

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

przyjęta 16 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących.   

 
Ad. 2 a 

 

Czas rozpoczęcia punktu 08:58 

 

P. Jacek Mróz - Skarbnik Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

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

załącznik nr 9 do protokołu.  

 

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

 

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

przyjęta 19 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.   

 
Ad. 2 b 

 

Czas rozpoczęcia punktu 09:00 

 

P. Jacek Mróz - Skarbnik Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

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

załącznik nr 10 do protokołu.  

 

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

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r. - została 

przyjęta 18 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.   

 
Ad. 3 

 

Czas rozpoczęcia punktu 09:03 

 

1/ 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że sesja budżetowa Rady 

Miasta odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz. 14.00. Sesja zostanie poprzedzona spotkaniem 

opłatkowym z udziałem Księdza Biskupa. 

 

2/ 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował, że Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie zostało laureatem 18 edycji konkursu 

„Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2019”, w kategorii przedsiębiorstwo usług komunalnych. 

Następnie poinformował, że z Raportu o polskich metropoliach 2019, przygotowanego przez 

firmę PwC wynika, że Rzeszów jest drugą najszybciej rozwijającą się metropolią.    
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3/ 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że Komisja Gospodarki 

Komunalnej na posiedzeniu odbytym w dniu dzisiejszym, przed sesją, pozytywnie zaopiniowała 

projekty uchwał z zakresu swojego działania.    

 

Ad. 4 

 

Czas rozpoczęcia punktu 09:05 

 

Gen. Rez. P. Tomasz Bąk - Prezes Fundacji Muzeum Techniki i Militariów - zapoznał z 

działalnością statutową Fundacji oraz planami na przyszłość. Podziękował Miastu za udzielone 

wsparcie finansowe. Pismo z dnia 25 października 2019 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.   

 

W dyskusji udział wzięli: P. Andrzej Dec Przewodniczący Rady Miasta, Gen. Rez  

P. Tomasz Bąk - Prezes Fundacji Muzeum Techniki i Militariów, P. Andrzej Dec - 

Przewodniczący Rady Miasta.  

 

Ad. 5 

 

Czas rozpoczęcia punktu 09:12 

 

P. Robert Nędza - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. - przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie 

na lata 2018 – 2020” (druk nr XXII/6/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

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

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia 

„Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020” - została przyjęta jednogłośnie  

(21 głosami za). 

 
Ad. 6  

 

Czas rozpoczęcia punktu 09:16 

 

P. Robert Nędza - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. - przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie (druk  

nr XXII/7/2019). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli: Radna P. Danuta Solarz, P. Robert Nędza - Prezes Zarządu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

 

Przystąpiono do głosowania:  
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Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie - została 

przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 
Ad. 7 

 

Czas rozpoczęcia punktu 09:18 

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że wnioskodawcą punktu -

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat struktury kosztów systemu odbioru odpadów 

komunalnych - jest Klub Radnych PiS.  

W temacie głos zabrali: P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, P. Marcin Fijołek 

- Przewodniczący Klubu Radnych PiS, Radny P. Tomasz Kamiński, Radny P. Waldemar Kotula, 

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

Miasta, Radny P. Grzegorz Koryl, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny 

P. Grzegorz Koryl, Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Grzegorz Koryl,     

Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Grzegorz Koryl, Andrzej Gutkowski 

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

Miasta, Radny P. Jerzy Jęczmienionka, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny 

P. Jerzy Jęczmienionka, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny P. Jerzy 

Jęczmienionka, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny P. Jerzy Jęczmienionka, 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny P. Jerzy Jęczmienionka, P. Andrzej Dec 

- Przewodniczący Rady Miasta, Radny P. Jerzy Jęczmienionka, Radna P. Danuta Solarz,  

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radna P. Danuta Solarz, P. Andrzej Gutkowski 

- Zastępca Prezydenta Miasta, Radna P. Danuta Solarz, P. Marcin Fijołek - Przewodniczący 

Klubu Radnych PiS, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, P. Andrzej Gutkowski - 

Zastępca Prezydenta Miasta, P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS, P. Andrzej 

Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Witold Walawender, Radny P. Mateusz 

Szpyrka, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Bogusław Sak,  

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radna P. Jolanta Kaźmierczak, Radny  

P. Mirosław Kwaśniak.  

 

Radny P. Mirosław Kwaśniak - zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

P. Andrzej Dec - zgłosił wniosek przeciwny. 

 

Radny P. Mirosław Kwaśniak - wycofał wniosek o zamknięcie dyskusji, a w jego miejsce 

zgłosił wniosek o zamknięcie listy mówców.  

 

Wniosek o zamknięcie listy mówców - został przyjęty bez sprzeciwu ze strony radnych. 

 

Radny P. Witold Walawender - zgłosił wniosek o udzielenie, po zakończeniu dyskusji, głosu 

Posłowi na Sejm RP P. Wiesławowi Bużowi.  

 

Nie zgłoszono sprzeciwu do powyższego wniosku. 

 

W dalszej części dyskusji głos zabrali: P. Konrad Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych 

„Rozwój Rzeszowa”, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, P. Konrad Fijołek - 

Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa”, Radny P. Tomasz Kamiński, P. Marcin 
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Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, 

P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady 

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

Rady Miasta, Poseł na Sejm RP - P. Wiesław Buż.  

 

Kserokopia listu intencyjnego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie podjęcia współpracy w kierunku 

zapewnienia dostaw paliwa do instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w PGE 

GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Kserokopia pisma PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów z dnia 25 września  

2015 r., kierowanego do Urzędu Miasta Rzeszowa, dotyczącego obwieszczenia o rozpoczęciu 

procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez MPGK Rzeszów  

Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 15 o protokołu.     

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - ogłosił przerwę w obradach Rady Miasta.   

 

Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta.  

 

Czas rozpoczęcia przerwy 11.08  

 

Ad. 7 a 

 

Czas rozpoczęcia punktu 11.39 

 

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

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

W dyskusji udział wzięli: Radny P. Robert Kultys, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta 

Miasta.  

 

Przystąpiono do głosowania:  

 

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - została przyjęta 

jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Ad. 7 b 

 

Czas rozpoczęcia punktu 11.42 

 

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

zmieniającej uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
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przez właścicieli nieruchomości. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu.   

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

 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad. 7 c 

 

Czas rozpoczęcia punktu 11.43 

 

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

określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli: Radny P. Robert Kultys, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta 

Miasta, Radny P. Robert Kultys, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny 

P. Robert Kultys, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, P. Sławomir Krygowski 

- p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, Radny P. Grzegorz Koryl, 

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Grzegorz Koryl, P. Andrzej 

Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Grzegorz Koryl, P. Andrzej Gutkowski - 

Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Grzegorz Koryl, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca 

Prezydenta Miasta, P. Sławomir Krygowski - p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca 

Prezydenta Miasta, Radna P. Jolanta Kaźmierczak, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta 

Miasta, Radny P. Bogusław Sak, Radny P. Mirosław Kwaśniak, P. Konrad Fijołek – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny P. Robert Kultys, Radny P. Grzegorz Koryl,  

P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Bogusław Sak, Radny P. Wiesław 

Ziemiński.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 

została przyjęta 16 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach 

wstrzymujących.  

 
Ad. 7 d 

 

Czas rozpoczęcia punktu 12.10 

 

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

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
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właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 

 

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

 

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 

została przyjęta 16 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach 

wstrzymujących. 

 
Radny P. Witold Walawender - w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” zgłosił 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska 

dotyczącego przywrócenia regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów - jako pkt 7 e.  

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

stanowiska dotyczącego przywrócenia regionalizacji w zakresie zagospodarowania 

odpadów - jako pkt 7 e - został przyjęty jednogłośnie (18 głosami za).   

 

Ad. 7 e 

 

Czas rozpoczęcia punktu 12.14 

 

Radny P. Witold Walawender - w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia regionalizacji w 

zakresie zagospodarowania odpadów. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik 

nr 20 do protokołu. 

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - wskazał na celowość wprowadzenia 

poprawki do podstawy prawnej przedstawionego projektu uchwały, polegającej na dodaniu 

wyrazów „oraz § 31 ust. 2 pkt 1 Statutu Miasta Rzeszowa”.   

 

Radny P. Witold Walawender - w imieniu wnioskodawców, potraktował zgłoszoną poprawkę 

jako autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia 

regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów (wraz z autopoprawką) 

- została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za).  

 
Głos zabrał Radny P. Witold Walawender.  
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Ad. 8 

 

Czas rozpoczęcia punktu 12.18 

 

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

zmieniającej uchwałę nr XXXIX/671/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października  

2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy  

ul. Małopolskiej 2 i na udzielenie bonifikaty (druk nr XXII/1/2019). Kserokopia projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrali: P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny P. Mirosław 

Kwaśniak, Radny P. Marcin Deręgowski, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, 

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

Miasta, Radny P. Marcin Deręgowski, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, 

Radny P. Marcin Deręgowski, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny  

P. Marcin Deręgowski, P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem,  

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura 

Gospodarki Mieniem, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, P. Grzegorz Tarnowski - 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta,  

P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, P. Andrzej Dec - Przewodniczący 

Rady Miasta, P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, Radny P. Marcin 

Deręgowski, Radny P. Grzegorz Koryl, Radna P. Danuta Solarz, P. Konrad Fijołek  

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta, Radny  

P. Wiesław Ziemiński, Radny P. Mirosław Kwaśniak, Radny P. Marcin Deręgowski, Radny  

P. Grzegorz Koryl, P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, Radny  

P. Grzegorz Koryl, P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, Radny  

P. Waldemar Kotula, P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, P. Konrad 

Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

 

Radny P. Waldemar Kotula - zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do komisji. 

 

W dyskusji głos zabrali: Radny P. Mirosław Kwaśniak, P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady 

Miasta.   

 

Radny P. Mirosław Kwaśniak - zgłosił wniosek przeciwny do wniosku o skierowanie projektu 

uchwały do komisji. 

  

Przystąpiono do głosowania: 

 

Wniosek o skierowanie projektu uchwały do komisji - został przyjęty 9 głosami za, przy  

8 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.      

 

Ad. 9 

 

Czas rozpoczęcia punktu 12.52 

 

Dalszą część obrad prowadził P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta.  

 

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

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
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umowy (druk nr XXII/8/2019). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 22 do protokołu.  

 

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

       

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia umowy - została przyjęta jednogłośnie  

(16 głosami za).  

 
Ad. 10 

 

(zdjęty)  

 

Kserokopia projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu. 

 

Ad. 11  

 

Czas rozpoczęcia punktu 12.54 

 

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

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Wioślarskiej  

w Rzeszowie (druk nr XXII/3/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

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

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie  

(17 głosami za).  
 

Ad. 11 a 

 

Czas rozpoczęcia punktu 12.55 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu.  

 

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

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - została przyjęta 

jednogłośnie (14 głosami za).  
 

Ad. 11 b  

Czas rozpoczęcia punktu 12.57 
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P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Projekt uchwały wraz z załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 

W dyskusji udział wzięli: Radny P. Mateusz Szpyrka, P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura 

Gospodarki Mieniem, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny P. Mateusz 

Szpyrka, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny P. Mateusz Szpyrka,  

P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura 

Gospodarki Mieniem, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, P. Grzegorz 

Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, Radny P. Marcin Deręgowski, P. Grzegorz 

Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, Radny P. Marcin Deręgowski, P. Grzegorz 

Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem, Radny P. Marcin Deręgowski, Radna  

P. Danuta Solarz, P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Jerzy 

Jęczmienionka, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny P. Grzegorz 

Koryl, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Radny P. Tomasz Kamiński.  

 

Radny P. Tomasz Kamiński - zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.  

 

Następnie głos zabrali: Radny P. Mateusz Szpyrka, P. Andrzej Gutkowski - Zastępca Prezydenta 

Miasta, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta.      

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - została 

przyjęta 17 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, bez głosów 

wstrzymujących.  

 
Ad. 11 c   

 
Czas rozpoczęcia punktu 13.14 

 

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

w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej zajętej pod pas 

drogowy ulicy Boya Żeleńskiego. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu. 

 

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

 

Uchwała w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości 

niezabudowanej zajętej pod pas drogowy ulicy Boya Żeleńskiego - została 

przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  

 
Ad. 12 

 

(zdjęty)  

 

Kserokopia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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Ad. 13  

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.15 

 

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

uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika 

przyrody (druk nr XXII/4/2019). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 29 do protokołu. 

 

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

 

Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby 

ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody - została przyjęta 

jednogłośnie (18 głosami za).  

 
Ad. 14  

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.17 

 

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

ustanowienia pomnika przyrody (druk nr XXII/5/2019). Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

 

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - została przyjęta 

jednogłośnie (16 głosami za). 
 

Ad. 15  

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.19 

 

P. Marek Ustrobiński  - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg publicznych gminnych. Projekt 

uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

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

 

Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

publicznych gminnych - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

 
Ad. 16  

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.21 

 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych Technikum Nr 8 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Rzeszowie (druk  

nr XXII/9/2019).  Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

  

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Technikum Nr 8 i Branżowej 

Szkoły I stopnia Nr 5 w Rzeszowie - została przyjęta 18 głosami za. 

 
Ad. 16 a  

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.22 

 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - 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. Zgłosił 

autopoprawki do projektu uchwały polegające na tym, że: w § 1 ust. 2 w pkt 1 zmienia się 

wysokość dotacji z 197 % na 297 %, a w § 1 ust. 2 w pkt 2 z 234 % na 334 %. Projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak 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 szkołami specjalnymi, prowadzonych przez inne 

niż Gmina Miasto Rzeszów osoby prawne lub osoby fizyczne (wraz  

z autopoprawkami) - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za).  

 
Ad. 16 b  

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.24 

 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2020 wyższej dotacji dla publicznych szkół 

podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - którym ustalono obwód. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

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

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2020 wyższej 

dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami 

specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - którym ustalono obwód – 

została przyjęta jednogłośnie (21 głosami za).  

 
Ad. 16 c  

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.25 
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P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa. Projekt uchwały wraz z załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrali: Radny P. Grzegorz Koryl, P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta 

Miasta, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny P. Marcin Deręgowski, 

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

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Uchwała w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa - została 

przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 
 

Ad. 17 - 18 

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.31 

 

P. Konrad Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” - zgłosił wniosek 

o zdjęcie z porządku obrad: 

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

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (kserokopia projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu); 

 projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta  

Rzeszowa (kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec. 

 

Przystąpiono do głosowania: 

 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 17 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

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

został przyjęty jednogłośnie (18 głosami za). 

 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 18 - projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta - został przyjęty jednogłośnie (18 głosami za). 

 

Ad. 19  

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.34 

 

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

zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Zawiszy Czarnego. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

 

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

 

Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla 

Zawiszy Czarnego - została przyjęta jednogłośnie (15 głosami za).  
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Ad. 20 

Czas rozpoczęcia punktu 13.35 

 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za II i III kwartał 2019 r. stanowi 

załącznik nr 39 do protokołu.  

 

Ad. 21 

Czas rozpoczęcia punktu 13.36 

 

Podczas XXII sesji Rady Miasta Radni złożyli następujące interpelacje: 

1/  Interpelacja Nr 2122019 (Radni P. P. Jerzy Jęczmienionka, Mateusz Szpyrka) 

2/  Interpelacja Nr 213/2019 (Radni P. P. Jerzy Jęczmienionka, Mateusz Szpyrka, Marcin Fijołek,  

     Danuta Solarz ) 

3/  Interpelacja Nr 214/2019 (Radna P. Danuta Solarz) 

4/  Interpelacja Nr 215/2019 (Radny P. Daniel Kunysz)  

5/  Interpelacja Nr 216/2019 (Radny P. Daniel Kunysz) 

Powyższe interpelacje stanowią odpowiednio załączniki od nr 40 do nr 44. 

 

Głos zabrali: Radny P. Witold Walawender, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, 

P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta,  

P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny 

P. Witold Walawender, Radna P. Jolanta Kaźmierczak, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta.  

 

Ad. 22 

 

Czas rozpoczęcia punktu 13.41 

 

Głos zabrali: Radny P. Mirosław Kwaśniak, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, 

Radny P. Jerzy Jęczmienionka, P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

 

 

Rada Miasta Rzeszowa na XXII sesji odbytej w dniu 3 grudnia 2019 roku 

podjęła następujące uchwały:    

 
1. Uchwała Nr XXII/482/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  

 

2. Uchwała Nr XXII/483/2019 - w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.  

 

3. Uchwała Nr XXII/484/2019 - w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.  

 

4. Uchwała Nr XXII/485/2019 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2019 r.  

 

5. Uchwała Nr XXII/486/2019 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Rzeszowie na lata 2018 – 2020.”  
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6. Uchwała Nr XXII/487/2019 - w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Rzeszowie.  

 

7. Uchwała Nr XXII/488/2019 - w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. 

 

8. Uchwała Nr XXII/489/2019 - zmieniająca uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.   

 

9. Uchwała Nr XXII/490/2019 - w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

 

10. Uchwała Nr XXII/491/2019 - w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

11. Uchwała Nr XXII/492/2019 - w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przywrócenia 

regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów.   

 

12. Uchwała Nr XXII/493/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

13. Uchwała Nr XXII/494/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie.  

 

14. Uchwała Nr XXII/495/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.  

 

15. Uchwała Nr XXII/496/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  

 

16. Uchwała Nr XXII/497/2019 - w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości 

niezabudowanej zajętej pod pas drogowy ulicy Boya Żeleńskiego. 

 

17. Uchwała Nr XXII/498/2019 - w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody.  

 

18. Uchwała Nr XXII/499/2019 - w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  

 

19. Uchwała Nr XXII/500/2019 - w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do 

kategorii dróg publicznych gminnych. 

 

20. Uchwała Nr XXII/501/2019 - w sprawie zamiaru likwidacji lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Technikum Nr 8 i Branżowej Szkoły  

I stopnia Nr 5 w Rzeszowie.  
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21. Uchwała Nr XXII/502/2019 - 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.  

 

22. Uchwała Nr XXII/503/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2020 wyższej 

dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne – którym ustalono obwód.  

 

23. Uchwała Nr XXII/504/2019 - w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa. 

 

24. Uchwała Nr XXII/505/2019 - w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla 

Zawiszy Czarnego. 

 

Ww. uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr 45 do nr 68 do protokołu. 

 

P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia XXII sesji Rady Miasta.  

 

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

nr 69 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 8.30 do godz. 13.50. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                                                 Rady Miasta Rzeszowa                                                          

Danuta Groszek                                                                                         

                                                                                                                           Andrzej Dec                                                  

Sprawdził: 

 

Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 
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