
Protokół Nr IV/1/2015 

z IV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 20 stycznia 2015 r.  
w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
Na ustawowy stan 25 radnych w IV sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  

23 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 IV sesji 
Rady Miasta i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta i Zastępców Prezydenta 
Miasta Rzeszowa oraz jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek 
współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji oraz przybyłych 
zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu) i mieszkańców 
miasta.  

 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 

porządek obrad IV sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 5 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło pięć wniosków dotyczących zmiany 
proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 
 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 12a – projektu uchwały w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działki 
położonej w Rzeszowie. 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 15a – projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu postępowania  
i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji 
oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 
 

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 15b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Międzynarodowa synergia inteligentnych miast” w ramach 
naboru do Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Priorytet 1. Potencjał dla 
innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (17 głosami „za”). 
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4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 15c – projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za 
poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (18 głosami „za”). 
 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 
– w punkcie 15d – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (16 głosami „za”). 

 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  
„W imieniu Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa chciałbym zgłosić projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sprawa dotyczy radnego Pana Marcina Fijołka. 
Orzecznictwo do art. 383 Ordynacji wyborczej mówi, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Rada 
powinna przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. W związku z tym, chcieliśmy zgłosić projekt 
uchwały, aby – paradoksalnie – nie podejmować go dziś, lecz skierować do Komisji celem wyjaśnienia 
spornych okoliczności. Jeśli okaże się, że istnieją podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, 
wtedy na wniosek Komisji uchwała wróci do porządku obrad. Proponujemy taki sposób procedowania 
z uwagi na fakt, że Rada powinna zareagować w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny 
wygaśnięcia mandatu.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – poparł pomysł skierowania sprawy do Komisji i podkreślił, że 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości również dąży do wyjaśnienia tej sprawy. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił: „Są dwie możliwości 
procedowania w niniejszej sprawie. Pierwsza to wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad  
i po przystąpieniu do jego omawiania zgłoszenie wniosku o skierowanie go do Komisji, lub druga, 
polegająca na tym, że inicjatorzy uchwały złożą projekt do mnie, celem wprowadzenia go do porządku 
obrad najbliższej sesji, a ja wówczas skieruję go do Komisji. W tym drugim przypadku bez względu na 
to, jaka będzie opinia Komisji to projekt i tak trafi na sesję. Myślę, że skierowanie projektu do mnie jest 
skuteczniejsze, bo na kolejnej sesji projekt na pewno się pojawi, natomiast skierowanie go do Komisji 
spowoduje, że potem musi być nowa inicjatywa, by wprowadzić go do porządku obrad.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Wobec 
tego złożymy ten projekt dzisiaj do Pana Przewodniczącego.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – wyraził wątpliwość, czy w przypadku skierowania projektu 
uchwały do Pana Przewodniczącego, Rada nie uchybi wspomnianemu wcześniej 
ustawowemu terminowi. 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – poinformował, że zgodnie z wiedzą jaką 
posiada, ów termin jest terminem instrukcyjnym, a nie zawitym, w związku z czym nie 
powinno być w tym względzie żadnych problemów. 
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Uzupełniony porządek obrad IV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  
 
2. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2015. 

 
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu  

w 2015 r.  
 

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Podkarpackiego w 2015 r.  

 
5. Oświadczenia i informacje. 

 
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości 

położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie (druk nr: IV/4/2015).  
 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (w rejonie  
ul. Ciepłowniczej; druk nr: IV/3/2015).  

 
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (przy  

ul. Lenartowicza; druk nr: IV/2/2015).  
 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości (druk nr: IV/1/2015).  

 
10. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Staszica  

w Rzeszowie (druk nr: IV/7/2015).  
 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Stanisława Staszica (druk nr: IV/8/2015).  

 
12. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (druk  

nr: IV/9/2015). 
 
   12a.  Uchwała w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działki położonej w Rzeszowie.  

 
13. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody, do ceny miesięcznej 

opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, do ceny 
1 m3 odprowadzanych ścieków, do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla 
odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków (druk nr: IV/5/2015).  

 
14. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej 

opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza 
korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej 
dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług 
odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców 
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rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków (druk  
nr: IV/6/2015).  

 
15. Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 

Rzeszowa.  
 
    15a.  Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji 

celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów 
zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 
   15b.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Międzynarodowa synergia inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu 
Interreg Region Morza Bałtyckiego, Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 
1.2 Inteligentna specjalizacja. 

 
   15c.  Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 
   15d.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
16. Interpelacje i zapytania. 

 
17. Sprawy różne. 

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

protokołu. 
 

Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wraz  
z autopoprawką (projekt uchwały wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
tekst jednolity wraz z autopoprawką i załącznikami stanowi załącznik nr 7a do protokołu). 
Następnie przedstawił projekt uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok wraz  
z autopoprawką (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu; autopoprawka do 
projektu uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu; treść wystąpienia Prezydenta Miasta 
Rzeszowa stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – jako Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Budżetowej 
Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił opinię Komisji w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa 
na 2015 rok (opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Jednocześnie podziękował Pani 
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Janinie Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa i Pani Janinie Wilk – Dyrektor Wydziału 
Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa za owocną współpracę. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił uchwały Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2014 roku: 
 

1) Nr IV/33/2014 w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 rok; 
2) Nr IV/41/2014 w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

Miasta Rzeszowa na lata 2015 – 2039; 
3) Nr IV/94/2014 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  

w projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
(kserokopie uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 12, 13 i 14 do protokołu). 
 
Radny Pan Witold Walawender – w imieniu Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, Komisji Edukacji oraz Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa 
podziękował za przygotowany rekordowy projekt budżetu Miasta Rzeszowa. Jednocześnie 
wyraził ubolewanie z powodu zmniejszenia środków przeznaczonych na przebudowę 
basenów ROSiR-u. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – jako Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
powiedział: „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado! Realizacja budżetu miasta, 
zwłaszcza w przypadku Rzeszowa, który aspiruje do roli miasta metropolitarnego, powinna spełniać 
trzy główne postulaty. Przede wszystkim z kształtu budżetu powinna wynikać jasna, spójna wizja 
miasta oraz odpowiedź na pytanie, jakie główne priorytety rozwojowe powinny w tym budżecie zostać 
uwzględnione. Po drugie w efekcie przejmowania od państwa coraz to nowych zadań, mieszkańcy od 
władz samorządowych oczekują kolejnych inwestycji i nowych wyzwań, które samorząd musi na rzecz 
mieszkańców realizować. I wreszcie po trzecie, głównym elementem towarzyszącym procedurze 
opracowywania budżetu powinno być założenie, że pieniądze w najbliższym roku powinny  
w konsekwencji przyczyniać się do powstawania nowych miejsc pracy, powinny generować rozwój  
i stwarzać warunki do tego, aby miasto przyciągało nowych inwestorów, aby przedsiębiorczość  
w mieście się rozwijała. Podejmowane inwestycje muszą bardzo klarownie i w sposób spójny 
przedstawiać pomysły na zachęcenie inwestorów do inwestowania oraz na uwolnienie 
przedsiębiorczości Rzeszowian. To powinny być główne elementy, o które budżet winien być oparty. 
Bez nowych, stałych miejsc pracy i bez rozwoju przedsiębiorczości Rzeszowowi może grozić to, że 
wiele młodych osób z tego miasta będzie wyjeżdżało, szukając lepszych warunków życia na emigracji. 
Wprawdzie wskaźniki demograficzne są w tej chwili dla miasta pozytywne, jednak bez realizacji wielu 
prorozwojowych zadań w mieście, te wskaźniki również mogą ulec zmianie.  

Bardzo istotne jest również to, że środki europejskie, które w tej chwili mamy do dyspozycji  
w pewnym momencie się skończą. To jest ostatnia perspektywa finansowa, w której Polska i Rzeszów 
otrzyma z Brukseli tak wysokie pieniądze. Dlatego tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby 
te inwestycje, które są teraz podejmowane, przynosiły stosunkowo szybki efekt w postaci stworzenia 
warunków do rozwoju biznesu w mieście. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, biorąc pod uwagę 
te trzy elementy, ma poważne wątpliwości, czy zaproponowany kształt budżetu będzie je realizował. 
Chcemy jednak też docenić ten budżet w pewnym stopniu. Uważamy, że jest to budżet ambitny, że 
zostało wpisane do niego wiele ważnych dla miasta inwestycji, jak choćby inwestycje drogowe, na 
które Rzeszów czekał, o których Prawo i Sprawiedliwość również mówiło. Cieszymy się z tego, że  
w końcu, po wielu latach i staraniach Prawa i Sprawiedliwości zostały podjęte inwestycje w strefie 
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Dworzysko, gdzie będzie postępował proces zbrojenia terenu budowy dróg. Za niezwykle pozytywne 
również uznajemy rozpoczęcie prac i przeznaczenie 350 tys. zł na projekt koncepcyjny Rzeszowskiego 
Centrum Komunikacyjnego. Projekt ten jest niezwykle ważny z perspektywy kolei aglomeracyjnej  
i ujednolicenia systemu komunikacyjnego w mieście oraz okolicznych gminach. Brakuje niestety  
w tym budżecie inwestycji, które będą zachęcały młodych ludzi do pozostania w Rzeszowie. Brakuje 
pozycji, o których mówiliśmy również na komisjach, m.in. naszego pomysłu budowy bloków 
czynszowych dla młodych rodzin. Żałujemy, że ten pomysł nie został uwzględniony w budżecie mimo, 
że środki, które należałoby na to przeznaczyć nie są wielkie w stosunku do całościowej kwoty budżetu. 
Brakuje nam również różnych form wsparcia rodziny, o których też była mowa na komisjach,  
a o których moi koledzy z klubu za chwilę powiedzą więcej.  

Szanowni Państwo! Mimo tego, że wspomnianych propozycji nie ma, bardzo niepokojące jest 
to, że budżet o 150 mln zł zwiększa poziom zadłużenia – do 680 mln zł. Jest to kwota rekordowa. 
Dlatego tym bardziej potrzebne są w tym budżecie inwestycje, które będą generowały rozwój i dochody 
dla miasta i pozwolą nam ze spokojem myśleć, że to zadłużenie będzie w przyszłości spłacane.  

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kolejny ważny aspekt tego budżetu. Otóż w pracach 
komisji dyskutowano nad szeregiem wniosków, które łącznie opiewały na kwotę 25 mln zł.  
Ze wszystkich zgłoszonych propozycji została kwota 100 tys. zł. Bardzo żałujemy, że w ten sposób 
wnioski komisji zostały potraktowane, bowiem zawierały one wiele cennych dla miasta i dla 
mieszkańców przedsięwzięć, które w prosty sposób polepszają jakość życia, które są związane  
z ważnymi remontami, z budową dróg i nowych ośrodków oświatowych, związane są również  
z budową nowych placów zabaw oraz modernizacją i rewitalizacją terenów zielonych w mieście.  

Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący! Z tych wszystkich zadań, o których 
wspomniałem, nie będziemy rezygnować i w trakcie roku budżetowego będziemy starali się o nich 
przypominać przy każdej okazji. Cieszę się, że Pan Prezydent zapewnił nas, że będą nowe środki 
finansowe z budżetu państwa, więc liczymy na to, że te propozycje, o których wspomniałem  
i o których będziemy cały czas przypominać, znajdą się w budżecie i będą realizowane w tym roku. 
Jako konstruktywna opozycja mamy świadomość tego, że propozycje, które będziemy zgłaszać  
w trakcie roku budżetowego wymagają określonych środków finansowych. Budżet jest bardzo napięty  
i zdajemy sobie sprawę, że wiele inwestycji nie mogło się w nim zmieścić. Niemniej jednak będziemy 
starali się o nich przypominać. Są to ważne inwestycje drogowe, o których kolega Robert Kultys będzie 
za chwilę mówił. Są to ważne inwestycje w zakresie wsparcia rodziny i rozwoju przedsiębiorczości,  
w zakresie powołania funduszu gwarancyjnego dla przedsiębiorstw, form współpracy między 
instytucjami z otoczenia biznesu, a ośrodkami akademickimi w celu rozwoju innowacyjności,  
a w szczególności przechwytywania rozwiązań innowacyjnych z ośrodków akademickich. Tych 
elementów w budżecie brakuje, a jestem przekonany, że przyniosłyby one bardzo pozytywny efekt dla 
rozwoju miasta.  

Szanowni Państwo! W związku z brakiem wielu przedsięwzięć, o których wspomniałem, Klub 
Prawa i Sprawiedliwości nie może poprzeć budżetu i zagłosować „za”. Nasze stanowisko w sposób 
szczegółowy będą jeszcze argumentować moi koledzy. Bardzo dziękuję.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – jako Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej powiedziała: „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado! Uchwalając 
Wieloletnią Prognozę Finansową oraz budżet Miasta Rzeszowa na 2015 rok, ustalamy politykę 
finansową naszego miasta na przyszłe lata. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest w tym roku bardzo 
ważna, ponieważ wskazuje na zadania inwestycyjne, które będą w niej ujęte z przyszłej perspektywy 
unijnej. Zadania, które będą ujęte w WPF-ie powinny być kluczowe i najbardziej istotne dla naszego 
miasta. Łącznie w WPF-ie zadania inwestycyjne, objęte dofinansowaniem unijnym opiewają na kwotę 
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2 mld 150 mln zł, w tym 1 mld 881 mln zł środków unijnych. Chciałam przypomnieć krótko, jakie są 
dochody naszego miasta w budżecie na 2015 rok, zwłaszcza uwzględniające dotacje zewnętrzne. Otóż 
dotacje celowe bieżące i majątkowe są w kwocie 343 mln zł, w tym refundacja ze środków unijnych 280 
mln zł. Natomiast wydatki inwestycyjne w naszym budżecie, opiewającym na kwotę 1 mld 320 mln zł, 
wynoszą 539 mln zł – w tym zadania realizowane z udziałem programów unijnych 447 mln zł – co 
stanowi prawie 41% wydatków ogółem.  

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej z satysfakcją wskazuje, że wiele zadań 
inwestycyjnych w budżecie i WPF-ie to te zadania, o które od lat wnioskowaliśmy. Pierwsza, 
sztandarowa inwestycja to budowa mostu od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej. Kolejne to budowa 
obwodnicy południowej, Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego i Centrum Sztuki Współczesnej, 
na które z niecierpliwością czekają artyści. Cieszymy się, że w budżecie zaplanowana jest rewitalizacja 
obszarów miejskich i liczymy na to, że znajdzie się w tym rewitalizacja terenu Placu Wolności. 
Cieszymy się też, że realizujemy budżet obywatelski i że kończymy uzbrojenie strefy Dworzysko. 
Jednocześnie wnioskujemy o wykonanie tam przyłącza gazowego, bo inwestorzy zgłaszają taką 
potrzebę.  

Odnosząc się do zadłużenia naszego miasta chcę wskazać, że zarówno zadłużenie jak i jego 
prognoza na przyszłe lata spełniają wymogi ustawowe. Zachowana jest też relacja zrównoważenia 
wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Nie musimy się zatem martwić, że stan 
zadłużenia miasta jest niepokojący.  

Pragnę jednocześnie nadmienić, że w ciągu roku będziemy zgłaszać kolejne wnioski do 
budżetu. Otóż nasze miasto, które leży obok autostrady, lotniska i Ukrainy musi być przyjazne dla 
młodych ludzi, dlatego też należy zwrócić uwagę na komunikację oraz zapewnienie atrakcyjnych 
miejsc do spędzania wolnego czasu. Uważamy, że w przyszłości potrzebna będzie modernizacja 
skrzyżowań ul. Witosa z ul. Krakowską, ul. Powstańców Warszawy z ul. Rejtana oraz ronda na 
Pobitnym i wyjazdu z Rzeszowa w kierunku Krakowa i na te inwestycje trzeba znaleźć środki. 
Zwracamy się również z prośbą o dalszą budowę ścieżek rowerowych, w szczególności do Lisiej Góry, 
o zatrudnienie trenerów osiedlowych i zwiększenie kwot na dofinansowanie sportu młodzieży do 
poziomu 2 mln zł. Należy też zwiększyć środki na promocję miasta, aby zachęcić firmy 
outsourcingowe do ulokowania swoich siedzib w Rzeszowie. Uważamy też, że miasto powinno mieć 
kryte lodowisko, w związku z czym należy poszukać na ten cel środków zewnętrznych, jak też  
i poprosić Marszałka o pomoc w realizacji tej inwestycji.  

Kończąc z satysfakcją informuję, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej poprze budżet  
i WPF.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – jako Przewodniczący 
Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa powiedział: „Ten rok jest rokiem wyjątkowym i przejdzie do 
historii naszego miasta. Przekroczyliśmy rekord budżetowy, jednocześnie ustalając nakłady 
inwestycyjne na poziomie powyżej 40%. Jest to najnowocześniejszy budżet samorządowy w Polsce  
i stanowi efekt ciężkiej i konsekwentnej pracy naszego Prezydenta i jego służb. Jest to też efekt 
sprzyjania każdemu, kto chce w mieście coś stworzyć, wybudować, czy zainwestować. Każda  
z inwestycji była przemyślana, dla każdej poszukiwano zewnętrznych środków w Warszawie.  

Rzeszów już nie jest Polską „B”, jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. 
Niedługo pojawi się nowa perspektywa środków unijnych, o które również będziemy walczyć. Nie 
bójmy się zadłużenia, bo to ono właśnie daje nam rozwój. Nasze zadłużenie jest bezpieczne i jest ono 
po to, by kolejne pokolenia chciały w Rzeszowie pozostać. Rzeszów przyjmuje bardzo dużo osób  
z zewnątrz, które w mieście znajdują pracę, co odbija się w popycie na kolejne nowe mieszkania. 
Odnosząc się do kwestii Dworzyska pragnę zauważyć, że to nie jest żadne nowe otwarcie, lecz rezultat 
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działania samorządu. Kończąc życzę miastu dalszego, równie efektywnego rozwoju i zachęcam 
radnych do zagłosowania za budżetem.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji powiedział: „Panie Przewodniczący, 
Panie Prezydencie, Wysoka Rado! Nie będę prowadził analizy całego budżetu, ograniczę się do kilku 
wybiórczych pozycji. Projekt budżetu zasługuje zarówno na słowa pozytywne, jak i negatywne. 
Zacznijmy od negatywnych. Otóż brakuje mi w tym budżecie dwóch inwestycji: przedłużenia  
ul. Rejtana do ul. gen. Maczka i połączenia ul. Cieplińskiego wiaduktem bądź tunelem do  
ul. Wyspiańskiego. W 2015 r. nasze miasto wprowadzi buspasy na głównych ulicach Śródmieścia, co 
spowoduje duże utrudnienia w ruchu samochodów, dlatego równolegle należy dążyć do tego, żeby 
szukać alternatywnych dróg dojazdu do Śródmieścia, wyjazdu ze Śródmieścia lub całkowitego jego 
ominięcia. Wiem, że te inwestycje są trudne, długie i kosztowne, ale warto by się znalazły w budżecie, 
bo są naprawdę potrzebne. Cieszę się z prac nad obwodnicą południową, ale uważam, że równolegle 
powinny być prowadzone również te dwie wymienione przeze mnie inwestycje. 

Cieszę się, że w budżecie znalazła się budowa Centrum Sztuki Współczesnej, bo brak jest na 
Podkarpaciu zaplecza dla twórców współczesnych. Inwestycja ta wymaga bardzo odpowiedzialnego 
projektowania, bo powinna prezentować najwyższy poziom architektoniczny. Będę Pana Prezydenta 
przekonywał, żeby Pan Prezydent ogłosił konkurs architektoniczny dla tej inwestycji. 

Bardzo się również cieszę, że w końcu będą realizowane tereny zielone na Osiedlu Krakowska 
– Południe oraz że są środki na Park Solidarności przy ul. Dąbrowskiego. Dziękuję.” 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zauważył, że w budżecie Miasta Rzeszowa na 2015 r. nie ma 
ani jednej inwestycji, która wspierałaby młodych przedsiębiorców. Stwierdził, że w świetle 
faktu, że skończyły się programy unijne na rozpoczęcie działalności oraz na e-biznes, 
zasadne byłoby np. wybudowanie inkubatora przedsiębiorczości. Jednocześnie wyraził 
wątpliwości co do zasadności budowy II etapu sieci RESMAN, z uwagi na jej słabe działanie. 
 
Radna Pani Danuta Solarz – stwierdziła: „Wydatki zaplanowane na 2015 r. są imponujące, 
jednakże niepokojące jest to, że budżet nie ma pokrycia w dochodach. Duży deficyt pokrywany jest 
tylko w niewielkiej części z wolnych środków, a głównie z kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 
Przychodów jest więcej niż deficytu, wniosek stąd, że różnica z przychodów przeznaczana jest na 
spłatę kredytów z lat ubiegłych. Dochodzi tu do sytuacji zwanej rolowaniem długów, na którą prawo 
zezwala, ale jest to sytuacja niekorzystna z punktu widzenia ekonomicznego, bo rośnie nie tylko dług, 
ale i koszty jego obsługi. W 2015 r. zaplanowano na ten cel około 16 mln zł. Z WPF-u wynika, że 
zadłużenie w 2015 r. wyniesie ponad 682 mln, a w następnych latach planowane jest jeszcze większe 
zadłużenie, więc cały czas dług będzie narastał. Nadwyżka operacyjna, jaką Miasto zaplanowało 
wyniesie ponad 53 mln zł i jest niższa niż w roku ubiegłym. Czy planowana nadwyżka jest pewna? 
Czy planowane dochody z podatków PIT, CIT da się osiągnąć? Czy subwencja oświatowa nie będzie 
niższa? Bo wiemy, że mieszkańcy, a nawet całe rodziny wyjeżdżają za granicę, dochody miasta mogą 
być więc zagrożone. Wskaźniki ekonomiczne miasta są dobre, bo zaplanowana jest nadwyżka 
budżetowa, zaplanowane są dochody ze sprzedaży majątku, ale czy faktycznie dojdzie do jego 
sprzedaży? Nie ma teraz koniunktury. Czy te wskaźniki w wykonaniu będą takie korzystne? Mamy tu 
pewne obawy. Nie mamy przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok i nie mamy możliwości 
porównania. Trzeba inwestować, ale też nie zadłużać nadmiernie.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi na uwagi Radnej Pani 
Danuty Solarz zapewnił, że nie ma żadnego zagrożenia dla Miasta. 
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Radny Pan Marcin Fijołek – stwierdził: „Radni Rozwoju Rzeszowa firmują zaproponowany 
budżet, dlatego też nie dziwię się, że oceniają go pozytywnie. Faktem jest, że bezrobocie w mieście nie 
jest wysokie, ale z kolei oferty pracy pojawiające się na rynku są niestety w większości nisko płatne. 
Młodzi ludzie nie mogą rozpocząć samodzielnego życia, czy też zakupić mieszkania, co potwierdziła 
analiza rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”, z którego w Rzeszowie skorzystało bardzo 
niewiele osób. To jest jeden z głównych elementów, nad którym trzeba się zastanowić.  

Nasz Klub proponował program bloków czynszowych – jest to rozwiązanie stosowane w całej 
Europie. Projekt taki mógłby być realizowany w Rzeszowie, bo koszty nie są tak duże. Świetnym 
wsparciem byłoby też utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, o którym mówił kolega Waldemar 
Kotula, a który roboczo nazwaliśmy „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości”. W ramach takiego 
centrum mógłby działać fundusz gwarancyjny dla firm, które rozpoczynają swoją działalność, jak 
również można by było nawiązać współpracę z ośrodkami akademickimi.  

Podsumowując, mieszkanie i praca również powinny znaleźć odzwierciedlenie  
w proponowanym budżecie.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w nawiązaniu do 
wypowiedzi przedmówcy zauważył, że wiele z przedstawionych propozycji wykracza poza 
kompetencje samorządu. Jednocześnie zauważył, że wysokość średnich zarobków  
w Rzeszowie daje miastu pod tym względem szóste miejsce w kraju. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył do projektu budżetu cztery wnioski, dotyczące 
dwóch inwestycji drogowych, które przedstawił Radny Pan Robert Kultys, budownictwa 
czynszowego, które przedstawił Radny Pan Marcin Fijołek i rozwiązań w zakresie wsparcia 
rodziny. W nawiązaniu do ostatniego wniosku, przedstawił propozycję Klubu odnośnie 
wprowadzenia programu „Rozbudowa Systemu Wsparcia Rodziny” (prezentacja stanowi 
załącznik nr 14a do protokołu). 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odniesieniu do 
prezentacji przedstawionej przez Pana Waldemara Szumnego poinformował, że Miasto 
wydaje 60 mln złotych rocznie na przedszkola, z których korzysta 6 tys. dzieci, co  
w przeliczeniu na jedno dziecko daje kwotę 1 000 zł. Dodał, że spośród wszystkich dzieci  
w wieku od 3 do 6 lat zameldowanych w Rzeszowie, z przedszkoli korzysta 92% tych dzieci, 
dzięki czemu pod względem dostępności przedszkoli Rzeszów jest w czołówce miast 
polskich. Jednocześnie poinformował, że podobnie sytuacja wygląda w przypadku 
dostępności żłobków – średnia krajowa to 6%, podczas gdy w Rzeszowie wynosi ona 18%. 
Poinformował, że Miasto na żłobki wydaje 13 mln zł rocznie, co z kolei daje kwotę 1300 zł 
miesięcznie na jedno dziecko. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że ideą 
przedstawionej przez Pana Waldemara Szumnego propozycji jest zachęcenie rodziców 
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat do zatrudniania niani i powrotu do pracy. Stwierdził, 
że dziecko w tym wieku najlepiej wychowuje się przy rodzicach, a nie w żłobku, w związku 
z czym rozważenie ewentualności przekazania rodzicom pieniędzy przeznaczonych na 
żłobki byłoby zasadne. 
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Radny Pan Sławomir Gołąb – zaproponował, aby omawianą sprawę skierować do Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa, celem szczegółowego jej 
przeanalizowania pod względem merytorycznym i prawnym. 
 
Radny Pan Marcin Deręgowski – w odniesieniu do wypowiedzi Radnych Pana Waldemara 
Kotuli i Pana Marcina Fijołka, dotyczących inkubatora przedsiębiorczości, powiedział: 
„Trwają prace nad uruchomieniem start-upowego centrum innowacji czyli takiego miejsca, w którym 
będą się rodzić start-upy na bazie fundacji, czy stowarzyszenia. Mamy w Rzeszowie bardzo dobre 
doświadczenia tworzenia takich inicjatyw na bazie trzeciego sektora. Zaczynamy od projektu  
i merytoryki, a lokalu szukamy w zasobach miasta.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że w Rzeszowie brakuje działań 
zapewniających rozwój gospodarczy miasta, podnoszących jego dochody i wspierających 
lokalnych przedsiębiorców. Powiedział: „Owszem, budżet miasta Rzeszowa jest rekordowy ale  
w porównaniu z innymi miastami w Polsce np. Olsztynem, czy Białymstokiem, mamy dużo mniej 
inwestycji gospodarczych. Szczycimy się, że mamy dużo młodych ludzi, ale niestety po studiach 
muszą oni wyjeżdżać do pracy za granicę. Praktycznie żaden wniosek komisji stałych Rady Miasta 
Rzeszowa nie został uwzględniony. Nawet wniosek o przywrócenie Radom Osiedli tego dodatkowego 
1 000 zł na organizację Dni Osiedli spotkał się z odmową. W strefie Dworzysko powinno być już kilka 
fabryk, których na dzień dzisiejszy nie widać.” 
 
Radny Pan Wiesław Buż – wyraził przekonanie, że Radzie Miasta Rzeszowa powinna zostać 
przedstawiona prezentacja dorobku Miasta Rzeszowa z ostatniego okresu. Odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówców stwierdził, że inkubatory przedsiębiorczości to już przeżytek, 
gdyż zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości realizowane są w każdym planie nauczania 
w szkołach średnich i zawodowych. Podkreślił, że budżet miasta Rzeszowa na 2015 r. 
zabezpiecza wszystkie sprawy społeczne i pod tym względem jest unikatowy w skali kraju. 
 
Radna Pani Danuta Solarz – nawiązując do kwestii mieszkań komunalnych powiedziała: 
„Każdy mieszkaniec Rzeszowa ma prawo do pomocy ze strony miasta. Wielu młodych ludzi do  
35. roku życia mieszka z rodzicami, bo nie ma zdolności kredytowej i to dla nich te mieszkania 
komunalne są potrzebne.  

Natomiast w związku z pismem, jakie otrzymałam od Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl 
wnioskuję o wprowadzenie do budżetu miasta na 2015 rok środków na realizację inwestycji  
pn. „Rozszerzenie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok, odcinek od al. Powstańców 
Warszawy do Lisiej Góry, po lewej stronie rzeki Wisłok” w kwocie 2 mln 558 tys. zł i zrealizowanie tej 
inwestycji jednoetapowo, a nie jak wstępnie zamierzano w ciągu 4 lat.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że zgłoszona 
propozycja zmiany budżetowej nie zawiera wskazania źródła jej finansowania. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że wniosek zgłoszony 
przez Panią Danutę Solarz zostanie przyjęty do realizacji. Jednocześnie poprosił Radną  
o zagłosowanie za budżetem. 
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Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 8 głosach 
wstrzymujących. 

 
Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2015 została przyjęta 14 głosami 

„za”, bez głosów przeciwnych, przy 9 głosach wstrzymujących. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podziękował za przyjęcie uchwały 
budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. oraz za wszystkie słowa pochwały i krytyki. 
 

Ogłoszono 15 – minutową przerwę. 
 
Ad. 3 
 
Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przestawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Łańcuckiemu w 2015 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2015 
r. została przyjęta jednomyślnie (16 głosami „za”). 
 
Ad. 4 
 
Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przestawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego w 2015 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu).  

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego w 2015 r. została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 5 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – poinformował, że sprawa regulacji koryta rzeki Strug  
z przyczyn formalnych „utknęła” w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Stwierdził, że 
temat ten wymaga pilnej interwencji z uwagi na zagrożenie niszczenia robót już 
wykonanych na Strugu i w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta 
Rzeszowa o pomoc i sporządzenie wystąpienia w tej sprawie. 
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Radny Pan Waldemar Wywrocki – w imieniu mieszkańców Osiedla Staroniwa podziękował 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa za nowy przystanek. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zaapelował, aby Prezydent Miasta Rzeszowa przywrócił 
Radom Osiedli dodatkowe środki w kwocie 1 000 zł na organizację Dni Osiedli. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „W imieniu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa zostanie dzisiaj złożony projekt stanowiska Rady Miasta 
Rzeszowa w sprawie podjęcia działań przez samorząd miasta Rzeszowa mających na celu objęcie 
opieką przynajmniej jednej rodziny Polaków ewakuowanych z objętego działaniami wojennymi terenu 
Ukrainy. Z uwagi na dramatyczną sytuację ewakuowanych osób, prosiłbym koleżanki i kolegów 
radnych o życzliwe i konstruktywne zapoznanie się z treścią naszego stanowiska i zakresu 
proponowanej przez nas pomocy. Mam nadzieję, że pomoc naszego Miasta dla potrzebujących 
Polaków znajdzie pełne zrozumienie zarówno Szanownej Rady jak i Pana Prezydenta. 

Ponadto w imieniu Radnych Prawa i Sprawiedliwości na ręce Pana Prezydenta zostanie dziś 
złożony wniosek w sprawie potrzeby dokonania niewielkiej, ale według nas bardzo znaczącej zmiany  
w taryfach opłat za bilety MPK. Otóż widzimy potrzebę rozważenia możliwości zapewnienia 
bezpłatnych przejazdów do szkół dla najmłodszych dzieci mieszkających w Rzeszowie – chodzi o dzieci 
ze szkół podstawowych. Bezpłatne przejazdy miałyby obowiązywać w okresie zimowym, kiedy podróż 
z domu do szkoły napotyka najwięcej trudności. Zdecydowaliśmy się skierować ten wniosek 
bezpośrednio do Pana Prezydenta, bez zajmowania stanowiska przez Radę, gdyż sezon zimowy już 
trwa i mimo, że zima nie wydaje się surowa, to sprawa wymaga pilnego załatwienia. Prosimy więc 
Pana Prezydenta o zrozumienie i zaakceptowanie tego pomysłu. Jeżeli udałoby się ten wniosek 
rozpatrzyć w najbliższym czasie, to istniałaby szansa, żeby zatwierdzić stosowną uchwałę na sesji 
Rady Miasta Rzeszowa zaplanowanej na 10 lutego. Wyjaśniam jednocześnie, że w naszym projekcie 
proponujemy, aby dzieci ze szkół podstawowych na terenie Rzeszowa od godz. 600 do godz. 1700 miały 
darmowe przejazdy. Podstawą byłaby legitymacja szkolna. Mamy nadzieję, że może udałoby się to 
wprowadzić w terminie od 15 lutego do 31 marca, czyli tuż po feriach. Dziękuję.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zaprosił radnych na otwarcie nowego 
żłobka przy ul. Błogosławionej Karoliny w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 1000. Odnosząc się 
do wniosku Radnego Pana Jerzego Jęczmienionki o przywrócenie Radom Osiedli kwoty 
1 000 zł powiedział, że go akceptuje. Jednocześnie poprosił, aby Radny Pan Grzegorz Koryl 
wskazał źródło pokrycia kosztów, wynikających z zapewnienia dzieciom bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że: 
 

 w wyniku przeprowadzonego wśród radnych sondażu na temat godzin zwoływania 
posiedzeń Rady Miasta ustalono, że sesje odbywać się będą w godzinach porannych; 

 sesja zaplanowana na 10 lutego 2015 r. zostaje przesunięta na 17 lutego 2015 r.,  
a kolejna na 10 marca 2015 r., z uwagi na ferie zimowe. Jednocześnie dodał, że nowy 
harmonogram sesji zostanie Radnym rozesłany droga mailową; 

 dokonał sprostowań w Uchwałach Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2014 r.: 
 Nr III/50/2014 w sprawie zmiany statutu Miejskiej Administracji Targowisk  

i Parkingów w Rzeszowie (pismo z prośbą o sprostowanie stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu); 
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 Nr III/51/2014 w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa 
(pismo z prośbą o sprostowanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zachęcił radnych do 
wzięcia udziału w karnawałowym Rzeszowskim Balu Przyjaciół Rzeszowa. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – zwrócił się z prośbą, aby projekt uchwały dot. pomocy 
rodzinie Polaków z Ukrainy przedstawiony przez Radnego Pana Grzegorza Koryla 
przekazać do Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Ad. 6 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części 
nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką, 
przedstawiony na druku: IV/4/2015, stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości 
położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (19 głosami 
„za”). 
 
Ad. 7 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  
(w rejonie ul. Ciepłowniczej). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką, przedstawiony na druku: IV/3/2015, 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (w rejonie  
ul. Ciepłowniczej) została przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
Ad. 8 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (przy 
ul. Lenartowicza). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką, przedstawiony na druku: IV/2/2015, stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (przy  
ul. Lenartowicza) została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 9 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką, przedstawiony na 
druku: IV/1/2015, stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 10 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  
ul. Staszica w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką, przedstawiony na druku: IV/7/2015, 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Staszica  
w Rzeszowie została przyjęta jednomyślnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 11 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy 
ul. Stanisława Staszica. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką, przedstawiony na druku: IV/8/2015, 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Stanisława Staszica została przyjęta jednomyślnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 12 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas 
nieoznaczony. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
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uchwały wraz z uzasadnieniem i mapkami, przedstawiony na druku: IV/9/2015, stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony została 
przyjęta jednomyślnie (19 głosami „za”). 
 
Ad. 12a 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działki położonej  
w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działki położonej w Rzeszowie 
została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 13 
 
Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody, 
do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy 
wody, do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej 
dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: IV/5/2015, stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał: „Czy Miasto podjęło jakieś działania, abyśmy nie musieli 
dopłacać, tylko byśmy sami dostarczali te media?” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Chcemy budować własne 
sieci, ale mamy pewne kłopoty z wejściem w teren. Sprawa jest w toku.” 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody, do ceny miesięcznej 
opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, do ceny 1 m3 
odprowadzanych ścieków, do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców 
korzystających z usług odprowadzania ścieków została przyjęta jednomyślnie (20 głosami 
„za”). 
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Ad. 14 
 
Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych 
ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań 
wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty 
abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko 
z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców 
rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: IV/6/2015, stanowi załącznik nr 28 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty 

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko 
z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych 
wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków, do 
miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających 
tylko z usług odprowadzania ścieków została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 15 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa  
i przeniesienie go na kolejną sesję (kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu). 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zgłosiła wniosek przeciwny. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady 
Miasta Rzeszowa został zdjęty z porządku obrad 17 głosami „za”, przy 4 głosach 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 15a 
 
Pani Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu 
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, 
elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawiła uzasadnienie 
do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania 
dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów 
zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednomyślnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 15b 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 
„Międzynarodowa synergia inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu Interreg 
Region Morza Bałtyckiego, Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna 
specjalizacja. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  
pn. „Międzynarodowa synergia inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu 
Interreg Region Morza Bałtyckiego, Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 
Inteligentna specjalizacja została przyjęta jednomyślnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 15c 
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 32 do 
protokołu). 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała, czy nie byłoby zasadne, aby studiującym  
w trybie dziennym rodzicom przyznawać więcej punktów, np. 20.  
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – wyjaśnił, że projekt 
uchwały był szeroko omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa, 
gdzie rozważono wszystkie za i przeciw i zdecydowano, że projekt powinien być 
przygotowany w takim właśnie kształcie. 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów została przyjęta 20 głosami 
„za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
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Ad. 15d 
 
Radny Pan Wiesław Buż – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa 
– przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 33 do protokołu). 
 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednomyślnie (19 głosami 
„za”). 
 
Ad. 16 
 

Podczas IV sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni zgłosili następujące interpelacje, 
wnioski i zapytania: 
 
Interpelacja Nr IV/1/2015 – pisemna 
             

„Proszę o przedstawienie aktualnego stanu prac dotyczących planowanej drogi od osiedla 
Zalesie do ul. Armii Krajowej, przebiegającej przez ogródki działkowe (od ul. Dunikowskiego do  
ul. Armii Krajowej).  

W przedstawianej informacji proszę o odniesienie się do wcześniejszych problemów 
dotyczących przebiegu tej drogi, w tym protestów działkowców, którzy wskazywali inne alternatywne 
przebiegi (trasy) tej drogi, z ominięciem bezpośrednio terenów ogródków działkowych.” 
 
Autor: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa P. Waldemar Szumny 
 
Interpelacja Nr IV/2/2015 – pisemna 
             

„Panie Prezydencie! 
W imieniu własnym chciałem zapytać o głośny temat, jakim jest budowa Szkoły Muzycznej 

na terenie Miasta Rzeszowa.  
Chcę przypomnieć, że w Rzeszowie funkcjonują dwa Zespoły Szkół Muzycznych o wysokim 

poziomie nauczania. Również nadmieniam, że Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara  
w Rzeszowie funkcjonuje od 1944 roku.  

Czy już wiadomo, jak byłby zagospodarowany nowy budynek Szkoły Muzycznej? Tzn. jego 
funkcjonowanie, termin powstania i co wchodziłoby w skład nowej Szkoły Muzycznej? Informuję, że 
do obu Szkół Muzycznych (ZSM Nr 1 i 2) uczęszcza ok. 1000 uczniów, a takie zainteresowanie jest 
powodem do dużego zadowolenia. Chciałem również podkreślić, że uczniowie ZSM Nr 1 i 2 
uczestniczą w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Miasto Rzeszów (tj. koncerty religijne, 
patriotyczne, miejskie i inne).” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Witold Walawender 
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Wniosek Nr IV/3/2015 – pisemny 
             

„W imieniu własnym, jak i nauczycieli Miasta Rzeszowa, proszę o zwiększenie o jeden 
procent tzw. dodatku motywacyjnego dla nauczyciela. 

Proszę również o regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 
rzeszowskich szkół.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Witold Walawender 
 
Wniosek Nr IV/4/2015 – pisemny 
             

„W imieniu mieszkańców oraz młodzieży rozwijającej swoje talenty i umiejętności sportowe  
w ramach tzw. „Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego” SOS, funkcjonującego w Gimnazjum Nr 7  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, proszę o podjęcie działań mających na celu utrzymanie  
i dalsze funkcjonowanie „SOS” w Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie. 

Informuję, że działalność Ośrodka oraz oferta zajęć sportowych jest niezwykle cenna  
i oczekiwana przez młodzież i mieszkańców. Dodatkowo informuję, że „SOS” korzysta  
z pomocy i wsparcia finansowego przekazywanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej, tym bardziej 
zasadne jest, aby utrzymać dalszą działalność Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Rzeszowie.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Jerzy Jęczmienionka 
 
Wniosek Nr IV/5/2015 – pisemny 
             

„W imieniu mieszkańców oraz Rady Osiedla Pobitno proszę o podjęcie działań  
i wpisanie do budżetu miasta i realizację w 2015 r.: 

1. budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego,  
ul. Morgowej i Konfederatów Barskich; 

2. przygotowanie projektu zagospodarowania terenu Kopca Konfederatów Barskich oraz podjęcie 
działań mających na celu przejęcie ww. terenu przez Gminę Miasto Rzeszów w celu jego 
zagospodarowania tak, by służył mieszkańcom i był atrakcją turystyczną Rzeszowa.” 

 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Jerzy Jęczmienionka 
 
Wniosek Nr IV/6/2015 – ustny 
             

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie przebudowy skrzyżowania ulic: Podkarpackiej  
z Jarową i Beskidzką. Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne, brakuje prawoskrętów i często 
dochodzi do wypadków. Nadmieniam, że skrzyżowanie to znajduje się blisko Zespołu Szkół Nr 5, 
dlatego też konieczność jego przebudowy jest szczególnie uzasadniona.”  
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Janusz Micał 
 
Zapytanie Nr IV/7/2015 – ustne 
             

„Zarządzeniem z 29 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa ustalił dokonywanie opłat 
za użytkowanie cmentarzy w okresach 20 – letnich. Czy nie można wrócić do systemu wcześniejszego, 
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tj. dokonywania opłat za 5 – letnie okresy? Opłaty za krótszy wymiar czasu były mniejsze, a zarazem 
lżejsze do udźwignięcia dla mieszkańców. Jeśli nie byłoby to sprzeczne z prawem, to zwracam się  
z uprzejmą prośbą o ustalenie opłat za użytkowanie cmentarzy w okresach 5 – letnich.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Roman Jakim 
 
Wniosek Nr IV/8/2015 – ustny 
             

„Zwracam się z prośbą o uregulowanie chodnika przy ul. Dębickiej vis-a-vis wjazdu na 
Janiowe Wzgórze. Obecny układ chodnika jest niezbyt dobry, mieszkańcy wysiadając na przystanku 
wchodzą na bardzo krótki chodnik, po czym zmuszeni są przechodzić na drugą stronę. Myślę, że 
sprawa ta nie wymaga dużego nakładu finansowego.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Grzegorz Koryl 
 
Zapytanie Nr IV/9/2015 – ustne 
             

„Podczas ostatniego spotkania Rady Osiedla zostały przedstawione plany rozbudowy  
ul. Świdrówka oraz przebudowy odcinka drogi od ul. Dębickiej do ul. Krakowskiej. Kiedy ta inwestycja 
zostanie wykonana?” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Grzegorz Koryl 
 
Ad. 17 
 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres  
od 20 grudnia 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu). 

 
Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do ww. sprawozdania. 

 
Na IV sesji odbytej w dniu 20 stycznia 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 
 
1. Uchwała Nr IV/52/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr IV/53/2015 uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2015. 

3. Uchwała Nr IV/54/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Łańcuckiemu w 2015 r. 

4. Uchwała Nr IV/55/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego w 2015 r. 

5. Uchwała Nr IV/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części 
nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie. 
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6. Uchwała Nr IV/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości. 

7. Uchwała Nr IV/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości. 

8. Uchwała Nr IV/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. 

9. Uchwała Nr IV/60/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  
ul. Staszica w Rzeszowie. 

10. Uchwała Nr IV/61/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy 
ul. Stanisława Staszica. 

11. Uchwała Nr IV/62/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas 
nieoznaczony. 

12. Uchwała Nr IV/63/2015 w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działki położonej  
w Rzeszowie. 

13. Uchwała Nr IV/64/2015 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody, do ceny 
miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, 
do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla 
odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków. 

14. Uchwała Nr IV/65/2015 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków,  
do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań 
wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty 
abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających 
tylko z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla 
odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania 
ścieków. 

15. Uchwała Nr IV/66/2015 w sprawie określenia zasad, trybu postępowania  
i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji  
z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz 
innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowalnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

16. Uchwała Nr IV/67/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
pn. „Międzynarodowa synergia inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu 
Interreg Region Morza Bałtyckiego, Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 
Inteligentna specjalizacja. 

17. Uchwała Nr IV/68/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli  
i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne  
z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

18. Uchwała Nr IV/69/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad zamknął obrady IV sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1315. 
Na tym protokół zakończono. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

Protokołowała: 
 
Patrycja Zagaja 
 
Sprawdził: 

 
    Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
           Mirosław Kubiak 


