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BRM.0002.2.11.2018 

Protokół Nr LXV/1/2018 

z LXV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 25 września 2018 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 26 radnych w LXV sesji Rady Miasta Rzeszowa 

uczestniczyło 24 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia 

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

Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz jego Zastępców 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, telewizji oraz mieszkańców miasta. 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad  

LXV sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu). Poinformował, że wpłynęło 16 wniosków, dotyczących zmiany 

proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych 

propozycji: 

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 3a – projektu uchwały w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą 

Boguchwała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11a – projektu uchwały w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
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4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 11b – projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29b – projektu uchwały w sprawie wydzielenia  

w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych 

przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów  

w drodze przetargu. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

8. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29d – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Piaskowej. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

9. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29f – projektu uchwały uchylającego uchwałę  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

10. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29g – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Seniora  

w Rzeszowie. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

11. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29h – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-

Curie w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

12. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29i – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

z równoczesnym obciążeniem go prawem służebności. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

13. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29j – projektu 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 – 

2010”. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

14. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 29k – projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy 

Ludwika Bernackiego w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

15. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 34a – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 21głosami „za”. 

 

16. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 34b – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

na terenie miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
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Uzupełniony porządek obrad LXV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

  

2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

 

3. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

3a. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto 

Rzeszów a Gminą Boguchwała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

 

4. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości w Rzeszowie  

– w części A (druk: LXV/20/2019). 

 

5. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej  

w Rzeszowie (druk: LXV/22/2018). 

 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy  

al. W. Witosa w Rzeszowie, w części oznaczonej na rysunku konturem  

od 1 do 35 (druk: LXV/21/2018). 

 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  

i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” (druk: LXV/23/2018). 

 

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 299/4/2018 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 168/7/2008 – 1 przy 

ulicy Krakowskiej w Rzeszowie (druk: LXV/24/2018). 

 

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 300/5/2018 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja 

– Kamionka II” w Rzeszowie (druk: LXV/29/2018). 

 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 301/6/2018 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 145/16/2006 przy  

al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do 

VII (druk: LXV/28/2018). 
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11. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa 

Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+  

(druk: LXV/6/2018). 

 

11a. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie. 

 

11b. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku. 

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Kwarcowej (druk: LXV/1/2018). 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej (druk: LXV/2/2018). 

 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Miejskiej (druk: LXV/3/2018). 

 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy al. Gen. Leopolda Okulickiego (druk: LXV/8/2018). 

 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Poznańskiej (druk: LXV/9/2018). 

 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Stefanii Michlewskiej (druk: LXV/16/2018). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Króla Kazimierza w Rzeszowie (druk: LXV/5/2018). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego w Rzeszowie  

(druk: LXV/15/2018). 

 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Niezapominajek, Cichej (druk: 

LXV/19/2018). 

 

21. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulic: Miłocińskiej, Brydaka, Krośnieńskiej, Placu Wolności  

(druk: LXV/17/2018). 
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22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(dot. nieruchomości położonych w Łukawcu, gm. Trzebownisko;  

druk: LXV/13/2018). 

 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(dot. nieruchomości położonych w rej. Biała – Zalesie; druk: LXV/26/2018). 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej (druk: LXV/14/2018). 

 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2710/3 i 2711/4, położonej  

w obr. 216 Rzeszów – Staromieście (druk: LXV/18/2018). 

 

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej  

w ramach odszkodowania (druk: LXV/27/2018). 

 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  

(PGE Dystrybucja S.A.; druk: LXV/11/2018). 

 

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Gaz-

System S.A.; druk: LXV/25/2018). 

 

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego służebności przesyłu (druk: LXV/12/2018). 

 

29a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie 

przy ul. Rzecha. 

 

29b. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie 

mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do 

wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 

 

29c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy 

Miasto Rzeszów w drodze przetargu. 

 

29d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Piaskowej. 

 

29f. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

29g. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. Seniora w Rzeszowie. 
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29h. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy 

ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie. 

 

29i. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości z równoczesnym obciążeniem go prawem służebności. 

 

29j. 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 – 2010”. 

 

29k. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Ludwika Bernackiego w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych. 

 

30. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa w zakresie zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu mieszkańcom 

(druk: LXV/30/2018). 

 

31. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o realizację 

programu Mieszkanie Plus w Rzeszowie (druk: LXV/31/2018). 

 

32. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032  

(druk: LXV/4/2018). 

 

33. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/1391/2018 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne zadania z zakresu 

pomocy społecznej (druk: LXV/7/2018). 

 

34. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa na 

odznace rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie (druk: 

LXV/10/2018). 

 

34a. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

34b. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa. 

 

35. Oświadczenia i informacje.   

 

36. Interpelacje i zapytania. 

 

37. Wolne wnioski i sprawy różne. 
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Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 

 

Ad 1. 

Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawiła 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Pani Jolanta Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania 

Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa – Zgłosiła wniosek o zmianę koncepcji 

budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 9 w Rzeszowie, tak aby 

widownia pomieściła ok. 800 osób. Następnie, w imieniu Klubu Radnych PO, 

zgłosiła wniosek dot. zmiany lokalizacji lodowiska krytego z ul. Zielonej na  

ul. Witosa. Ponadto zwróciła uwagę na konieczność budowy parkingu 

wielopoziomowego przy basenie ROSiR. 

 

Radny Miasta Rzeszowa Pan Witold Walawender – zaapelował, aby nie zapominać 

o sekcji lekkoatletycznej i w sytuacji, gdy Ministerstwo Sportu nie dofinansuje 

budowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego, należy postarać się aby 

powstało chociaż Rzeszowskie Centrum Lekkoatletyczne. 

 

Radny Miasta Rzeszowa Pan Bogusław Sak – podkreślił, że w budżecie miasta 

Rzeszowa na 2019 rok zarezerwowano pieniądze na rewitalizację parku przy  

ul. Rycerskiej. 

 

Radny Miasta Rzeszowa Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Miasto nie może sobie pozwolić na rozbudowę hali na Podpromiu. Należałoby 

rozważyć odstąpienie od tej inwestycji i przesunięcie środków na konto budowy Centrum 

Lekkoatletycznego na Resovii.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa Pan Marcin Deręgowski – zwrócił uwagę na deficyt miejsc 

w halach sportowych dla klubów sportowych. Zaapelował o udostępnianie tych hal  

w weekendy. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiadając 

Radnej Pani Jolancie Kaźmierczak, powiedział: „Powiększenie hali sportowej przy 

Liceum Ogólnokształcącym Nr 9 w Rzeszowie nie jest możliwe ze względu na brak terenu, na 

którym mogłoby to zostać zrealizowane. Jeśli chodzi o budowę Centrum Lekkoatletycznego 

Minister Sportu nie wykluczył przyznania dotacji na budowę tej inwestycji w 2019 roku.”  

Odpowiadając Radnemu Panu Marcinowi Deręgowskiemu, powiedział, że kluby 



9 
 

sportowe nie są zainteresowane organizowaniem zajęć sportowych  

w weekendy. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa, została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  

4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 2.  

Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik  

nr 7 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Chciałbym zapytać  

o kwotę 500 tysięcy złotych, którą w przedstawionym projekcie uchwały przeznaczono na 

gospodarkę komunalną. Czy ta kwota pojawi się w budżecie Miasta? Czy zostanie ona  

w całości przekazana Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej?” 

 

Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

odpowiedziała: „500 tysięcy złotych wpisano do budżetu na wniosek Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, po przeanalizowaniu wpływów z tytułu opłat za 

gospodarowanie nieruchomościami. Kwota ta pojawia się zarówno po stronie dochodów jak  

i po stronie wydatków i będzie przeznaczona jako odpłatność za wywóz śmieci.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, powiedział: „Jeśli chodzi o kwotę 500 tysięcy złotych przetarg, który był 

ogłoszony 4 lata temu miał określoną literalnie ilość podmiotów, od których mają być 

odebrane odpady komunalne. Wzrost ilości mieszkańców spowodował, że zwiększył się zakres 

usługi świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, co za tym idzie 

zwiększyło się wynagrodzenie dla MPGK.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Jednocześnie oznacza to również zwiększenie wpływów za opłatę śmieciową do Miasta. To 

się bilansuje, ponieważ Miasto przekazuje te pieniądze do MPGK.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Niestety wpływy się nie 

zwiększyły. My jako mieszkańcy płacimy więcej, a firma, która się tym zajmuje dostaje mniej, 

ponieważ dostaje taką kwotę, jaka była ustalona w przetargu. W związku z tym, chciałbym 

wiedzieć, ile nadwyżki za wywóz śmieci zostaje w budżecie Miasta?” 
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Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

odpowiedziała przedmówcy: „Miasto nie może zarabiać na odbiorze śmieci. Ustawa 

reguluje ten zakres. Całą kwotę, będącą wpływem za opłatę śmieciową, Miasto przekazuje na 

ten cel.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – w trybie ad vocem, powiedział: 

„Przetarg opiewa na konkretną kwotę i my jako mieszkańcy płacimy więcej, niż wynosi kwota 

w nim ustalona. Zadałem konkretne pytanie. Czy jest różnica, czy nie?” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Nie znamy dokładnie treści umowy, jaką Miasto zawarło z MPGK, ale byłbym 

zdziwiony, gdyby się okazało, że MPGK nie zawarło w niej klauzuli, która mówi o tym, że 

jeśli zwiększy się zakres usługi, a tym samym ilość śmieci, to opłata za nie również wzrośnie. 

Każda umowa dotyczy trzech rzeczy: ceny, zakresu i terminu. Skoro zakres się zmienił to 

również cena musi się zmienić.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Gospodarka odpadami komunalnymi musi się bilansować. Miasto nie może ani dokładać, ani 

też zarabiać na tym. Wzrost zakresu powoduje wzrost wynagrodzenia dla MPGK. Należy 

ponadto pamiętać, że oprócz MPGK, wiele innych pomiotów bierze udział w gospodarowaniu 

nieczystościami.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa Pani Danuta Solarz – poprosiła o udzielenie informacji na 

temat sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie oraz budowy bloku 

operacyjnego. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Zakończenie budowy bloku operacyjnego, zgodnie z przetargiem, powinno 

nastąpić końcem listopada 2018 roku.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – poprosił o udzielenie pisemnej 

odpowiedzi na temat rzeczywistych wpływów bo budżetu Miasta za odbiór śmieci  

i kwoty przekazanej do MPGK. Zapytał, czy MPGK może przeznaczyć tę kwotę  

500 tysięcy złotych na podwyżki dla swoich pracowników. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 

wyjaśnił: „Jest oczywiste, że to jest spółka prawa handlowego i nie mamy wpływu na takie 

decyzje. Dodam jeszcze, że niemożliwe jest zbilansowanie gospodarki odpadami komunalnymi 

co do złotówki. Nie da się tego dokładnie wykalkulować, między innymi dlatego, że nie jest 

jasne ilu mieszkańców zapłaci.” 
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Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad 2a. 

Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik  

nr 8 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 

została przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad 3. 

Zatwierdzono protokół Nr LXI/1/2018 z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej 

26 czerwca 2018 roku. 

 

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

najbliższa, LXVI sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 16 października  

br. Termin ostatniej sesji VII kadencji Rady Miasta Rzeszowa został wyznaczony na 

dzień 6 listopada br. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

następujące informacje: „W tygodniku Polityka ukazał się ranking Jakości Życia, w którym 

Rzeszów zajął 4. miejsce wśród miast wojewódzkich. Najwyższe noty uzyskaliśmy  

w kategoriach: zdrowie mieszkańców – 1. miejsce, zaangażowanie obywatelskie – 3. miejsce, 

edukacja – 4. miejsce. Kolejna nagroda dla Miasta to Grand Prix w VII edycji konkursu 

zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Ministerstwo 

Turystyki - Gmina Przyjazna Rowerzystom. Ponadto Miasto Rzeszów zdobyło nagrodę 

pierwszego stopnia oraz tytuł Budowa Roku 2017 za realizację inwestycji Żłobek  

Nr 7 „Calineczka” przy ul. Zielonej oraz nagrodę drugiego stopnia za wybudowanie terenu 

rekreacyjno-sportowego przy ul. Plenerowej. Podczas gali odbywającej się w ramach 

Kongresu Przedsiębiorczości Miasto Rzeszów zostało uhonorowane Polską Nagrodą 

Innowacyjności 2018 w kategorii Innowacyjne Miasto. Gazeta Wyborcza porównała 

największe polskie miasta pod kątem ich przyjazności osobom starszym. Rzeszów uplasował 

się na 4. miejscu. Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc został doceniony na arenie 

ogólnopolskiej zdobywając tytuł Człowiek Roku w konkursie Asy Transportu Publicznego. 
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Zwycięska statuetka została wręczona podczas Forum Transportu Publicznego, Nowe 

Technologie i Bezpieczeństwo. Organizatorem konkursu i konferencji był Polski Instytut 

Rozwoju Biznesu.” 

 

Ad 4. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości w Rzeszowie – w części  

A (druk: LXV/20/2019). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Pan Robert Kultys – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady 

Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do komisji Rady 

Miasta Rzeszowa. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka – poparł wniosek przedmówcy. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, powiedziała: „Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania, w tym 

wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej, są bardziej złożone niż tylko wysokości, które nie 

mogą przekroczyć 27 metrów. Są inne wymogi, jak te dotyczące ilości miejsc parkingowych, 

jak również dopuszczenie usług. Należy zatem wziąć pod uwagę wszystkie parametry, w tym 

również wymogi techniczne.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek przeciwny do 

wniosku P. Roberta Kultysa. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przychylił się do 

propozycji Radnego Pana Roberta Kultysa. Zaznaczył, że co prawda wiąże się to  

z pewnymi opóźnieniami, ale jeśli pomoże to wykluczyć błędy, których nie będzie 

już można naprawić, to jest to uzasadnione. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek o skierowanie projektu uchwały do komisji Rady Miasta Rzeszowa nie 

został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 14 radnych głosowało 

przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości w Rzeszowie – w części  
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A została przyjęta 13 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych i 5 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad 3a. 

Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Boguchwała w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Komunikacja w Rzeszowie oceniana jest przez Unię Europejską na 

najwyższym poziomie. Chcemy realizować zadania w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego w innych miejscowościach, ale żeby tak się stało, musi to być na zasadzie 

rachunku ekonomicznego. Nie będziemy do tego dokładać pieniędzy rzeszowskiego 

podatnika.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Wbrew opiniom niektórych radnych, współpraca z ościennymi gminami, co widać na 

przykładzie porozumień międzygminnych zawieranych w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego, układa się bardzo dobrze.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – zasugerował, aby zachęcić gminy 

ościenne do zakontraktowania bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla 

swoich uczniów.  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – zapytał, czy gdyby doszło do 

współpracy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, pomiędzy Miastem 

Rzeszów a gminami, które na tę chwilę są zainteresowane takim porozumieniem, to 

czy ilość taboru, którą Rzeszów posiada jest wystarczająca, aby obsłużyć te gminy  

w tym zakresie. 

 

Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – 

odpowiadając, wyjaśniła: „Na tę chwilę dysponujemy takim taborem, który jest w stanie 

obsłużyć mieszkańców Rzeszowa, jak i mieszkańców gmin, z którymi podpisujemy 

porozumienia. Pod koniec 2019 roku nasz tabor zwiększy się o ok. 80 autobusów, więc 

będziemy mogli zawierać kolejne porozumienia.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, powiedział: „Skoro burmistrzowie i wójtowie chcą się porozumiewać, trzeba 

wykorzystać ten moment i na kanwie rozmów o transporcie wrócić do rozmów o placu PKS  

i placu dworcowym, aby doprowadzić te miejsca do należytego porządku.” 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Musi być 

prowadzona odpowiednia polityka, aby Miasto się rozwijało. Należy myśleć 

perspektywistycznie. Również w porozumieniu z Gminą Boguchwała mamy swój cel.” 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Miasto Rzeszów a Gminą Boguchwała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ogłoszono 15-minutową przerwę w obradach. 

 

Na wniosek Radnego – Pana Roberta Kultysa ustalono, że punkt 30. porządku obrad 

zostanie rozpatrzony w punkcie 10a. 

 

Ad 5. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie 

(druk: LXV/22/2018). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Społeczność, mieszkająca w tym rejonie, obawia się, że powstanie tam 

zabudowa wielorodzinna, która będzie miała negatywny wpływ na ich funkcjonowanie. 

Zabudowa jednorodzinna nie powinna wchodzić w korelację z zabudową wielorodzinną.” 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – odpowiadając, 

wyjaśniła, że w tym rejonie dopuszczalna jest zabudowa o maksymalnej wysokości 

16 metrów, czyli nie wyższa niż 4 kondygnacje.  

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała, że w jej opinii 

przedstawiona koncepcja harmonizuje z otaczającą zabudową oraz że według jej 

informacji mieszkańcy tego terenu nie zgłaszają sprzeciwu wobec prezentowanego 

planu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zgłosił wniosek o zdjęcie projektu 

uchwały z porządku obrad sesji i skierowanie go do komisji Rady Miasta Rzeszowa. 
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Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji i skierowanie go do 

komisji Rady Miasta Rzeszowa nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 8 radnych, 10 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od 

głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej  

w Rzeszowie została przyjęta 14 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych  

i 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 6. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie”  

przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w części oznaczonej na rysunku konturem od 1 do 

35 (druk: LXV/21/2018). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy  

al. W. Witosa w Rzeszowie, w części oznaczonej na rysunku konturem  

od 1 do 35 została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 7. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  

i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” (druk: LXV/23/2018). Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zwrócił uwagę na problem, jakim 

jest słaba przepustowość dróg w rejonie ulicy Dworzysko. Dodał, że z jego informacji 

wynika, iż mieszkańcy zgłaszali uwagi do tego planu. 
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Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – 

poinformowała, że jest zaprojektowana i uchwalona budowa drogi, która udrożni 

komunikację w tym rejonie. Dodała, że była zgłoszona uwaga do planu, która 

dotyczyła minimalnej wielkości działki, na jakiej może zostać wybudowana 

szeregówka. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko  

i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” została przyjęta 15 głosami „za”, przy  

2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 8. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 299/4/2018 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 168/7/2008 – 1 przy ulicy 

Krakowskiej w Rzeszowie (druk: LXV/24/2018). Następnie przedstawiła 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 299/4/2018 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 168/7/2008 – 1 przy ulicy 

Krakowskiej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 9.  

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 300/5/2018 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – 

Kamionka II” w Rzeszowie (druk: LXV/29/2018). Następnie przedstawiła 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 300/5/2018 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – 

Kamionka II” w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
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Ad 10. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 301/6/2018 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 145/16/2006 przy  

al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do 

VII (druk: LXV/28/2018). Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 301/6/2018 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 145/16/2006 przy  

al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do 

VII) została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”. 

 

Ad 10a. 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa  

w zakresie zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu mieszkańcom (druk: 

LXV/30/2018). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, powiedział: „Po raz kolejny ta sprawa wraca na sesję Rady Miasta Rzeszowa  

i muszę powiedzieć, że Pan Radny Kultys troszeczkę manipuluje faktami. Nie jest prawdą, że 

mieszkańcy nie otrzymali jakiejkolwiek pomocy ze strony Miasta. Wydaje mi się, że chce Pan, 

w imieniu dewelopera, wymusić od Miasta, aby za tę część, którą wybudował dla swoich 

mieszkańców pod drogę, dostał działkę komercyjną. Miasto nigdy takiej transakcji nie 

dokonało. Jeżeli Miasto zamienia się na działki, to na takie, które są przewidziane pod 

inwestycje publiczne. Jeżeli Miasto nabywa nieruchomość zajętą pod drogi, to za symboliczną 

złotówkę, ponieważ później na nim ciąży obowiązek utrzymania tej drogi. Jeśli chodzi  

o państwo, którzy mają tam nieruchomości, uzyskali od nas pomoc. Ci państwo mają 

służebność, czyli możliwość korzystania z drogi, z tym, że deweloper zablokował im 

korzystanie z tej służebności. Miasto pomaga w wyegzekwowaniu służebności od dewelopera 

w księgach wieczystych. Nie damy się szantażować deweloperowi.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Mirosław Kwaśniak – powiedział: „Bezpieczeństwo 

mieszkańców jest najważniejsze. Musimy znaleźć sposób, aby ten konflikt rozwiązać.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Ustawa nie reguluje tej kwestii. Miastu pozostaje rozstrzygnięcie 
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jak to zrobić, dlatego przyjęcie, bądź też odrzucenie, omawianej uchwały nie ma wpływu na 

rozwiązanie sprawy.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zwracając się do Pana Andrzeja 

Gutkowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, powiedział: „Radzę ważyć 

słowa, ponieważ w mojej wypowiedzi nie było słowa na temat dewelopera. Unikam, aby Rada 

rozstrzygała cokolwiek w relacji Miasta z deweloperem. To, co Pan mówi, może mieć swoje 

skutki. Uważam, że obowiązkiem Miasta jest zapewnienie dojazdu publicznego, zwłaszcza  

w sytuacji, gdy jest tam kilkadziesiąt działek. Jeżeli jest, jak Pan powiedział konflikt, to nie na 

miejscu jest argumentacja, że Miasto nie będzie się w to angażowało. Rozwiązanie tego sporu 

jest ustawowym obowiązkiem Miasta.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiadając 

przedmówcy, powiedział: „Kolejny raz powtarzam, że mieszkańcy otrzymali od Miasta 

wszelką pomoc, która polega na ujawnieniu służebności i korzystaniu z tej możliwości.” 

 

 Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Właściciele działek 

mają drogę konieczną. Również mieszkańcy, którzy kupili nieruchomości na działce 

dewelopera, mają prawo do korzystania z tej drogi. Mamy obowiązek pomagać ludziom, ale 

nie mam prawa, żeby kupować to, co jest już kupione.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek o skierowanie 

projektu uchwały do komisji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa w zakresie zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu mieszkańcom została 

skierowana do komisji Rady Miasta Rzeszowa, 14 głosami „za”, przy 10 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Ad 11. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa 

Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+ (druk: 

LXV/6/2018). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa 

Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+ została 

przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 11a. 

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, stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 11b. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku została 

przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 12. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Kwarcowej (druk: LXV/1/2018). Następnie przedstawił uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Kwarcowej została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 13. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 
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w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej (druk: LXV/2/2018). Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 14. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Miejskiej (druk: LXV/3/2018). Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Miejskiej została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 15. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy al. Gen. Leopolda Okulickiego (druk: LXV/8/2018). Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy al. Gen. Leopolda Okulickiego została przyjęta jednogłośnie,  

18 głosami „za”. 

 

Ad 16. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Poznańskiej (druk: LXV/9/2018). Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Poznańskiej została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 17. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Stefanii Michlewskiej (druk: LXV/16/2018). Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem, stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Stefanii 

Michlewskiej została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 18. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Króla Kazimierza w Rzeszowie (druk: LXV/5/2018). Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, 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. Króla Kazimierza w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami 

„za”. 

 

Ad 19. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego w Rzeszowie (druk: 

LXV/15/2018). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 28 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 19 głosami „za”. 



22 
 

Ad 20. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Niezapominajek, Cichej (druk: 

LXV/19/2018). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 29 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Niezapominajek, Cichej została przyjęta 

jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 21. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych  

w Rzeszowie w rejonie ulic: Miłocińskiej, Brydaka, Krośnieńskiej, Placu Wolności 

(druk: LXV/17/2018). Zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu ustępu  

5 w paragrafie 1. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z autopoprawką, uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulic: Miłocińskiej, Brydaka, Krośnieńskiej, Placu Wolności została 

przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 22. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(dot. nieruchomości położonych w Łukawcu, gm. Trzebownisko; druk: 

LXV/13/2018). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik  

nr 31 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  

17 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 
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Ad 23. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. 

nieruchomości położonych w rej. Biała – Zalesie; druk: LXV/26/2018). Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – poprosił o wskazanie dokładnej 

lokalizacji zamienianej nieruchomości i doprecyzowanie na jaki cel inwestycyjny 

zostanie ona przeznaczona przez dewelopera.  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiadając, 

wyjaśnił, że działka ta nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, dlatego trudno jest powiedzieć na jaki cel zostanie przeznaczona. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Oddajemy działkę usytuowaną w centrum zabudowy jednorodzinnej, która 

kiedyś może służyć społeczności mieszkającej w tej okolicy. Czy nie możemy wyrazić zgody na 

zamianę innej nieruchomości?” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Bogusław Sak – powiedział, że temat był 

wielokrotnie omawiany podczas posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 

Miasta Rzeszowa, dlatego, w jego opinii, obawy przedmówców są niezrozumiałe.  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Przedstawiany projekt uchwały powstał na wniosek właściciela nieruchomości. Miasto, 

wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom, chce zamienić działki, uwzględniając ich wartość 

rynkową.”  

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Marcin Fijołek – zgłosił wniosek o zdjęcie projektu 

uchwały z porządku sesji i skierowanie go do komisji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku sesji i skierowanie go do komisji 

Rady Miasta Rzeszowa nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało  

7 radnych, 14 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  

14 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących. 
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Ogłoszono 15 – minutową przerwę w obradach. 

 

Ad 24. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej (druk: LXV/14/2018). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 25. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego 

użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2710/3 i 2711/4, położonej  

w obr. 216 Rzeszów – Staromieście (druk: LXV/18/2018). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2710/3 i 2711/4, położonej w obr. 216 

Rzeszów – Staromieście została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 26. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości 

zamiennej w ramach odszkodowania (druk: LXV/27/2018). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej  

w ramach odszkodowania została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 27. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

(PGE Dystrybucja S.A.; druk: LXV/11/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu została 

przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 28. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

(Gaz-System S.A.; druk: LXV/25/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem, stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu została 

przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 29. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego służebności przesyłu (druk: LXV/12/2018). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego służebności przesyłu została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad 29a. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych 

w Rzeszowie przy ul. Rzecha. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem, stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Rzecha została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 29b. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych 
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przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia  

w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych 

przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy została 

przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad 29c. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego 

własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność 

Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu została przyjęta jednogłośnie,  

19 głosami „za”. 

 

Ad 29d. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rzeszowie przy ul. Piaskowej. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem, stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Piaskowej została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad 29f. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 44 do 

protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
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Ad 29g. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Seniora w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad 29h. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie,  

21 głosami „za”. 

 

Ad 29i. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości z równoczesnym obciążeniem go prawem służebności. 

Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 47 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości z równoczesnym obciążeniem go prawem służebności została 

przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad 29j. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – 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 – 2010”. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem, stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
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Wobec braku 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 – 2010” została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Zmieniono kolejność porządku obrad sesji. 

 

Ad 31. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Pan Marcin Fijołek – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o realizację 

programu Mieszkanie Plus w Rzeszowie (druk: LXV/31/2018). Kserokopia projektu 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zwracając się do przedmówcy, 

powiedział: „Proszę powiedzieć, z czyich pieniędzy będzie realizowany ten program?” 

 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Pan Marcin Fijołek – odpowiadając, 

wyjaśnił: „Inwestorem byłby Bank Gospodarstwa Krajowego, który realizuje tego typu 

inwestycje na działkach miejskich lub innych, które zostaną włączone do programu. Osoby 

mieszkające w tych mieszkaniach, miałyby możliwość wykupienia ich na własność, po 

preferencyjnych cenach. Wartość czynszu oscylowałaby w granicach od 18 do 25 złotych za 

metr kwadratowy.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Skoro bank jest 

inwestorem, to niech bank buduje. Należy społeczeństwu wyjaśnić, że program ten nie działa 

na zasadzie programu 500+. W tej sytuacji, mieszkanie spłaca osoba, która ma w nim 

zamieszkać i ewentualnie gmina, która je budowała.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zabierając głos 

w dyskusji, powiedział: „Program Mieszkanie Plus, który prowadzi BGK Nieruchomości, 

został do tej pory zrealizowany w dwóch miastach: Jarocin i Biała Podlaska. W 2016 roku 

Miasto Rzeszów podpisało list intencyjny i zgodnie z zaleceniami BGKN-u wskazaliśmy 

nieruchomości. W dniu 5. stycznia 2018 roku otrzymaliśmy akceptację nieruchomości przy 

ulicy Wandy Tarnowskiej oraz ulicy Granicznej. BGKN przedstawił nam kalkulację cenową, 

która wynosiła ponad 20 złotych za metr kwadratowy, obligując przy tym Miasto do podjęcia 

uchwały, że w sytuacji gdy czynsz nie zostanie opłacony, to Miasto będzie pokrywało tę 

kwotę. Ponadto, jako fundusz municypalny, miała być powołana spółka, której Miasto 

również miałoby płacić za prowadzenie tej inwestycji. Kalkulując, przy 50 metrowym 

mieszkaniu i okresie spłaty 25 lat, metr mieszkania – w ramach programu Mieszkanie Plus – 

wychodzi ponad 6 tysięcy złotych. Możliwość budowania mieszkań w całej Polsce ma również 

nowopowstały Krajowy Zasób Nieruchomości, który do swoich zasobów wciągnął wszystkie 
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nieruchomości Skarbu Państwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Pan 

Prezydent podjął decyzję o budowie mieszkań komunalnych. Ich lokalizacje to: ul. Wandy 

Tarnowskiej, ul. Styki i ul. Graniczna. Według mojej opinii, jest to najlepsze rozwiązanie  

w tej sytuacji.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zwracając się do Radnego Pana 

Roberta Kultysa, powiedział: „Przypomina mi się czas, kiedy mieszkańcy sprzeciwiali się 

budowie bloku komunalnego przy ulicy Strzelniczej. Czy nadal jest Pan przeciwny budowie 

mieszkań komunalnych, które Miasto będzie realizować?” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Trzeba jasno powiedzieć, że program Mieszkanie Plus jest niewypałem. Ktoś 

chciał tylko nakręcić polityczną koniunkturę. Nie pochwalam tego apelu.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Bogusław Sak – powiedział: „Spółdzielnia 

mieszkaniowa z definicji buduje mieszkania, począwszy od mieszkań typu lokatorskiego do 

spółdzielczego własnościowego. Rządy PiS-u chcą doprowadzić do likwidacji spółdzielni, 

czego nie pochwalam. Formą pomocy, którą daje Miasto, jest nade wszystkim budowa 

mieszkań komunalnych, a radni powinni Miasto w tym wspierać.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział: „Należy pamiętać, że mieszkanie komunalne trzeba wybudować z kasy miejskiej, 

przy pełnym nakładzie inwestycyjnym. Zaangażowanie się w program Mieszkanie Plus 

wymaga od Miasta tylko przekazania nieruchomości. Miasto nie jest w stanie zapewnić 

wszystkim młodym rodzinom mieszkań komunalnych, dlatego warto rozważyć takie 

rozwiązanie, tym bardziej, że w cenie mieszkania nie ma ceny gruntu. Ponadto BGK tak 

skonstruował ten program, że nie ma zysku za wybudowanie tych mieszkań, tak jak  

w przypadku mieszkań budowanych przez deweloperów.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Od samego 

początku społeczeństwo wyobrażało sobie, że program Mieszkanie Plus będzie realizowany  

z budżetu Państwa. Przyznam, że ja również. BGK zarabiałby na kredycie, który miasto, 

gmina, czy też spółka zaciągnęłaby na budowę tychże mieszkań.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  

„W każdym przedsięwzięciu są jakieś koszty. W tej sytuacji byłby to koszt działki oraz 

budowy. Miałoby to sens wtedy, gdyby Miasto dostało działkę z Krajowego Zasobu 

Nieruchomości. Jeśli natomiast Miasto ma dać działkę, wziąć kredyt w BGK i odpowiadać za 

jego spłatę, to BGK w zasadzie nie jest nam do niczego potrzebny.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Nie ma żadnych przeszkód prawnych, żeby Krajowy Zasób Nieruchomości, wchodząc  

w spółkę z deweloperem, z osobą prywatną, z miastem, czy też powołując spółkę celową, 
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realizował budowę mieszkań w całej Polsce. Miasto nie może zrezygnować z budowy 

mieszkań komunalnych.” 

 

Radna Miasta Rzeszowa – Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, 

powiedziała: „Przedstawiana uchwała powinna być apelem do rządu PiS-u, aby realizował 

swoje obietnice wyborcze. Założenia były takie, że Krajowy Zasób Nieruchomości, powołując 

spółkę celową, będzie realizował budowę mieszkań. Natomiast Radni Klubu PiS chcą 

przerzucić te zadania na gminę.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – powiedział: „Założenia tego 

programu, który powstał kilka lat temu, mówiły o tym, że cena za 1 metr kwadratowy będzie 

wynosić ok. 3 tysiące złotych. Przez ostatnie 3 lata, ceny materiałów budowlanych wzrosły  

o ok. 60 -70 %, dlatego założenia programu, na tę chwilę, są już nierealne.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos w dyskusji, wyraził opinię, że z ekonomicznego punktu widzenia warunki 

programu Mieszkanie Plus są bardziej preferencyjne od kredytu hipotecznego. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Większe zaangażowanie 

samorządów, przyczyniłoby się do poprawy funkcjonowania programu. W Polsce jest bardzo 

duży deficyt mieszkań. Żeby dorównać średniej europejskiej, musielibyśmy wybudować  

2,8 miliona mieszkań. Ten program nie ma na celu zastąpienie mieszkań komunalnych. Ten 

program skierowany jest do ludzi, którzy nie są w stanie uzyskać kredytu hipotecznego,  

a jednocześnie nie kwalifikują się do otrzymania mieszkania komunalnego. To są główne 

założenia programu, o których należy pamiętać.”  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – nawiązując do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „Zgadzam się, że jest deficyt mieszkań w Polsce. Tym bardziej 

nie rozumiem protestów radnych Klubu PiS dotyczących planów budowy nowych mieszkań 

w naszym mieście.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Ekonomicznie ten program nie ma uzasadnienia, dlatego nie dziwię się, że samorządy nie są 

chętne, aby wziąć w nim udział.” 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Czesław Chlebek – zgłosił wniosek formalny  

o zamknięcie dyskusji. 

 

Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Kultys – zgłosił wniosek przeciwny. 

 

Przystąpiono do głosowania. 
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Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty, 12 głosami „za”, przy 10 głosach 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o realizację 

programu Mieszkanie Plus w Rzeszowie nie została przyjęta. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 8 radnych, 14 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się 

od głosu. 

 

Ad 29k. 

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Ludwika Bernackiego  

w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 

oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Ludwika Bernackiego w Rzeszowie do 

kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 30. przeniesiony do pkt. 10a 

 

Ad 32. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-

2032 (druk: LXV/4/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, 

stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032 

została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 33. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/1391/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia powierzającego gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne zadania 

z zakresu pomocy społecznej (druk: LXV/7/2018). Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/1391/2018 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

powierzającego gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne zadania z zakresu 

pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 34. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa 

na odznace rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie  

(druk: LXV/10/2018). Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, 

stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa na 

odznace rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie została 

przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad 34a. 

Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami 

„za”. 

 

Ad 34b. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa. Projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem, stanowi załącznik nr 55 do 

protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy na terenie miasta 

Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
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Ad 35. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 

opublikowany przez Fitch Ratings artykuł dotyczący międzynarodowych 

długoterminowych ratingów Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej  

i krajowej na poziomie „BBB+”. Rating stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podkreślił, że takie dobre 

notowania są również zasługą Rady Miasta Rzeszowa. Zwrócił uwagę na potrzebę 

dalszego rozwoju miasta. 

 

Ad 36. 

Podczas LXV sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (P. Grzegorz Koryl, P. Stanisław 

Ząbek, P. Danuta Solarz, P. Jerzy Jęczmienionka, P. Maria Warchoł, P. Waldemar 

Wywrocki, P. Witold Walawender, P. Kamil Skwirut, P. Mariusz Olechowski) 

zgłosili interpelacje, które stanowią kolejno załączniki nr od 57 do 73  do protokołu. 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa, które 

stanowi załącznik nr 74  do protokołu. Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń 

do ww. sprawozdania. 

 

Rada Miasta Rzeszowa na LXV sesji odbytej w dniu 25 września 2018 r. podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LXV/1500/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr LXV/1501/2018 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

3. Uchwała Nr LXV/1502/2018 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

4. Uchwała Nr LXV/1503/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości  

w Rzeszowie – w części A.  

 

5. Uchwała Nr LXV/1504/2018 - w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Boguchwała  

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
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6. Uchwała Nr LXV/1505/2018 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej  

i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie.  

 

7. Uchwała Nr LXV/1506/2018 - w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 293/5/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza 

staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w części oznaczonej na rysunku 

konturem od 1 do 35.  

 

8. Uchwała Nr LXV/1507/2018 - w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 295/7/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie 

ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.  

 

9. Uchwała Nr LXV/1508/2018 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Nr 299/4/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 168/7/2008 – 1 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie.  

 

10. Uchwała Nr LXV/1509/2018 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Nr 300/5/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – Kamionka II” w Rzeszowie.  

 

11. Uchwała Nr LXV/1510/2018 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Nr 301/6/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części 

oznaczonej konturem od I do VII.  

 

12. Uchwała Nr LXV/1511/2018 - w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 – 

Partnerstwa Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna w programie 

Erasmus+.  

 

13. Uchwała Nr LXV/1512/2018 - w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr LXV/1513/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt 

dziecka w żłobku. 

 

15. Uchwała Nr LXV/1514/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości przy ul. Kwarcowej.  

 

16. Uchwała Nr LXV/1515/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej.  
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17. Uchwała Nr LXV/1516/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej. 

 

18. Uchwała Nr LXV/1517/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Gen. Leopolda Okulickiego.  

 

19. Uchwała Nr LXV/1518/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Poznańskiej.  

 

20. Uchwała Nr LXV/1519/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości przy ul. Stefanii Michlewskiej.  

 

21. Uchwała Nr LXV/1520/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Króla Kazimierza w Rzeszowie.  

 

22. Uchwała Nr LXV/1521/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego  

w Rzeszowie.  

 

23. Uchwała Nr LXV/1522/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Niezapominajek, Cichej.  

 

24. Uchwała Nr LXV/1523/2018 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Miłocińskiej, Brydaka, Krośnieńskiej. 

 

25. Uchwała Nr LXV/1524/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości.  

 

26. Uchwała Nr LXV/1525/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości.  

 

27. Uchwała Nr LXV/1526/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej.  

 

28. Uchwała Nr LXV/1527/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2710/3  

i 2711/4, położonej w obr. 216 Rzeszów – Staromieście.  

 

29. Uchwała Nr LXV/1528/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.  

 

30. Uchwała Nr LXV/1529/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu. 
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31. Uchwała Nr LXV/1530/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu.  

 

32. Uchwała Nr LXV/1531/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu.  

 

33. Uchwała Nr LXV/1532/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha. 

 

34. Uchwała Nr LXV/1533/2018 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów 

lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania 

stosunku pracy. 

 

35. Uchwała Nr LXV/1534/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu. 

 

36. Uchwała Nr LXV/1535/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Piaskowej. 

 

37. Uchwała Nr LXV/1536/2018 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości. 

 

38. Uchwała Nr LXV/1537/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie. 

 

39. Uchwała Nr LXV/1538/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie. 

 

40. Uchwała Nr LXV/1539/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości z równoczesnym obciążeniem go 

prawem służebności. 

 

41. Uchwała Nr LXV/1540/2018 - 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”. 

 

42. Uchwała Nr LXV/1541/2018 - w sprawie zaliczenia ulicy Ludwika Bernackiego  

w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. 
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43. Uchwała Nr LXV/1542/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto 

Rzeszów na lata 2011-2032.  

 

44. Uchwała Nr LXV/1543/2018 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/1391/2018 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia powierzającego gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Hyżne zadania z zakresu pomocy społecznej.  

 

45. Uchwała Nr LXV/1544/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu 

Miasta Rzeszowa na odznace rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień 

w Rzeszowie.  

 

46. Uchwała Nr LXV/1545/2018 - w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

47. Uchwała Nr LXV/1546/2018 - w sprawie nadania nazwy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  

z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia LXV sesji Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z przebiegu LXV sesji Rady Miasta Rzeszowa, 

stanowi załącznik nr 75  do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 14:30. 

Na tym protokół zakończono.            

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

Protokołowała: 

 

Monika Gubernat 

 

Sprawdził:   

              Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

       Mirosław Kubiak 


