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Protokół Nr I/2/2014 
 

z  II posiedzenia I sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 2 grudnia 
2014 roku w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
Na ustawowy stan 25 radnych w I sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło według 

listy obecności 22 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  
 

P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia i prowadził 
obrady II posiedzenia I sesji Rady Miasta Rzeszowa VII kadencji, zwołanej przez Komisarza 
Wyborczego w Rzeszowie na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku  
z art. 387 § 1 i art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21  
poz. 112 z późn. zm.). Powitał radnych, Prezydenta Miasta i jego Zastępców (lista obecności 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 
jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących 
Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), przedstawicieli prasy, 
radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista obecności stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu). Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek 
obrad II posiedzenia I sesji Rady Miasta (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 
do protokołu).  

 
Przystąpiono do przegłosowania wniosków dotyczących poszczególnych punktów 

proponowanego porządku obrad: 
 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 1 - ślubowanie radnego 

- został przyjęty jednogłośnie (16 głosami za). 
 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 2 - projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa - został przyjęty 16 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.  

 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 3 - projektu uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok - został przyjęty 
jednogłośnie (15 głosami za). 

 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 4 - oświadczenia  

i informacje – został przyjęty jednogłośnie (20 głosami za). 
 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 5 - prezentacja założeń 

do projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 rok - został przyjęty jednogłośnie (21 głosami 
za). 

 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 6 - projektu uchwały  

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - został przyjęty 19 głosami za, przy  
1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 
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Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 7 - projektu uchwały  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - został przyjęty 18 głosami 
za, przy 3 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 8 – projektu uchwały  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy Miasta Rzeszów - został przyjęty 18 głosami za, przy  
2 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 9 - projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Polonia 3.0”, ujętego  
w Aktualizacji Marki Rzeszowa i Programie Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 – 2020, 
w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”, Obszar tematyczny V: Więzi  
i kontakty z Polską - został przyjęty jednogłośnie (19 głosami za).         

 
Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 9 a - projektu uchwały  

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa - został przyjęty 
jednogłośnie (20 głosami za).  
 

Wniosek o ujęcie w proponowanym porządku obrad - jako pkt 10 - wybór 
przewodniczących komisji stałych Rady Miasta i ustalenie składów osobowych komisji - został 
przyjęty jednogłośnie (18 głosami za). 

 
Porządek obrad II posiedzenia I sesji Rady Miasta Rzeszowa:  
 

1. Ślubowanie radnego.  
 

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 
3. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok. 

 
4. Oświadczenia i informacje. 

 
5. Prezentacja założeń do projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 rok. 

 
6. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 
7. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 
8. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy Miasta Rzeszów.  
 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Polonia 
3.0”, ujętego w Aktualizacji Marki Rzeszowa i Programie Promocji Miasta Rzeszowa 
na lata 2014 – 2020, w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację 
zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”, Obszar 
tematyczny V: Więzi i kontakty z Polską.         
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     9a.   Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa. 
  

10. Wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miasta i ustalenie składów 
osobowych komisji. 

 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 

Ad. 1.  
 

P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił postanowienie 
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu 
radnego Rady Miasta Rzeszowa Pana Stanisława Ząbka (postanowienie Komisarza 
Wyborczego stanowi załącznik nr 6 do protokołu).  Poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: 
    "Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki    
     radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  
     i jej mieszkańców". 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni 
powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem 
zdania: "Tak mi dopomóż Bóg". 

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat  
w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.” 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta zarządził przystąpienie do złożenia ślubowania przez 
Radnego P. Stanisława Ząbka i odczytał rotę ślubowania: "Wierny  Konstytucji  i  prawu  
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".  
 
 Radny P. Stanisław Ząbek - powiedział: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg". 
Ad. 2. 
 
 P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
Stwierdziła: „To są drobne zmiany, dokonywane corocznie na koniec roku budżetowego. Wiążą 
się przede wszystkim ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego na niektórych 
zadaniach  inwestycyjnych. Chodzi o część inwestycji, które będą wykonane jeszcze w grudniu, 
i co do których planowano, że może uda się dokonać płatności w takim terminie, a teraz  
z rzeczywistości wynika, że prawdopodobnie płatności będą w styczniu.  Dlatego musimy 
przenieść plan finansowy z roku 2014 na rok 2015. Są to działania rutynowe, które pozwalają 
płynnie regulować płatności i nie wydawać wcześniej pieniędzy z budżetu miasta. Aby nie płacić 
przed terminem, lepiej jest przenieść plan na styczeń, po to, żeby terminowo, we właściwym 
czasie i gospodarnie wydawać pieniądze z budżetu.”         
(Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu).  
 
 Radny P. Marcin Fijołek - zapytał, czy wszystkie przesunięcia, o których mowa  
w przedłożonym projekcie uchwały wynikają z możliwości późniejszego zapłacenia faktur za 
zrealizowane zadania, czy też w niektórych przypadkach nie udało się zrealizować zadań, co 
powoduje, że ich realizacja będzie przesuwana na rok kolejny.    
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P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Na pewno nie zagwarantuję 
w tym momencie, że wszystko zapłacimy w styczniu. Tym bardziej, że w tej kwestii musiałyby 
się wypowiedzieć merytoryczne służby. Natomiast oznacza to, jak wcześniej powiedziałam, 
zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych 
i przesunięcie ich z roku 2014 na rok 2015.” 
 

Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa - została przyjęta (bez zmian) 
większością 17 głosów, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących. 

 
Ad. 3. 
 
 P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok. 
(Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu).  
 
 Przystąpiono do głosowania: 
 

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 
2014 rok - została przyjęta (bez zmian) większością 13 głosów, przy 2 głosach 
przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.   

 
Radny P. Grzegorz Koryl - zgłosił wniosek o przeprowadzenie ponownego 

głosowania. Wniosek uzasadnił względami technicznymi.  
 

Przystąpiono do ponownego głosowania: 
 
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2014 rok - została przyjęta (bez zmian) większością 13 głosów, przy 3 głosach 
przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.   
 
Ad. 4. 
 
 P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że do radnych 
zostały skierowane:  

 pismo zawierające orientacyjny harmonogram działań Rady Miasta Rzeszowa na 
przełomie roku, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z przygotowaniem 
budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 rok. Dodał, że harmonogram ten ulegnie zmianie  
i jego  aktualna wersja zostanie ponownie skierowana do radnych (pismo stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu); 

 prośba o wypełnienie i dostarczenie do Biura Rady Miasta „ankiety radnego”; 
 prośba o wypełnienie i dostarczenie do Biura Rady Miasta oświadczenia dotyczącego 

podania numeru rachunku bankowego, na który mają być przelewane diety z tytułu 
pełnienia funkcji radnego; 

 prośba o wypełnienie i dostarczenie do Przewodniczącego Rady Miasta oświadczeń  
o stanie majątkowym.      
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Ad. 5. 
 
 P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła: 

 projekt uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 rok (materiał stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu);     

 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2015 – 2039 
(materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

 
Radny P. Robert Kultys - odnosząc się do prezentacji, zapytał, czy założono 

zmniejszanie dochodów majątkowych od 2016 roku? 
  
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Jeśli chodzi o dochody 

majątkowe, ich wysokość będzie uzależniona od tego, jakie będą rzeczywiste możliwości 
pozyskania środków. Zapisy na obecną chwilę mają charakter szacunkowy. Brak jeszcze wielu 
konkretów, jeśli chodzi o pozyskanie rzeczywistych środków.”  

 
Radny P. Konrad Fijołek - stwierdził, że prezentowane założenia do projektu budżetu 

i Wieloletniej Prognozy Finansowej świadczą o proinwestycyjnej i prorozwojowej polityce 
Miasta.  

 
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - odpowiadając stwierdziła; „Jeśli byśmy 

zakładali rozpoczęcie pewnych zadań w 2020 czy w 2021 roku, to ich nie zrealizujemy. Dlatego 
uważamy, że trzeba je rozpoczynać odpowiednio wcześniej, po to, żeby w ciągu perspektywy 
ostatecznie je zrealizować.”  

 
Radny P. Konrad Fijołek - zwrócił się o przedstawienie bliższej informacji na temat 

planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 68 mln zł.  
 

P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - odpowiedziała: „Dochody bieżące,  
mają 103 % dynamikę. Dynamika rzeczywistych wydatków bieżących wynosi 100,2 %.  
W związku z tym, 3 % różnicy, przy 700 mln zł wydatków bieżących, to jest oszczędność  
21 mln zł. Myślę, że płynność finansowa jest zabezpieczona. Także podstawowe wydatki są 
zabezpieczone we wszystkich obszarach. Ten układ jest pozytywny.”      

 
Radny P. Waldemar Szumny - zainteresowany był kwestią dochodów ze sprzedaży 

majątku. Powiedział: „Jeżeli porównamy je z bieżącym rokiem, przypomnę, że to jest ok.  
23 mln zł, to plan na przyszły rok zakłada ok. 40 mln zł. Jest to znaczący przyrost. W następnych 
latach nie planujemy już takiego przyrostu. Czy to nie jest kwota „życzeniowa”? 
Uzasadnieniem mojego pytania jest to, że nawet na dzisiejszej sesji, w zmianach budżetowych, 
zdejmowaliśmy prawie 3 mln zł. Pani Skarbnik uzasadniała to tym, że zmniejszenie dochodów 
ze sprzedaży majątku wynika z braku zainteresowania. Miasto wielokrotnie ogłaszało przetargi 
na zbycie nieruchomości i pewnie nie udawało się ich sprzedać. Więc skąd te przyrosty  
z 23 mln zł do 40 mln zł?”   
 

P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - wyjaśniła; „Jest to konsekwencja działania. 
Jeśli nie sprzedaliśmy czegoś w tym roku, to liczymy, że sprzedamy w roku przyszłym. Liczymy 
na ożywienie rynku, zresztą ono już się pojawia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to 
możliwe do realizacji.”  
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Ad. 6.  
 
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
(Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 
Zwróciła się o dokonanie korekty błędu pisarskiego w załączniku nr 1 do uzasadnienia do 
projektu uchwały, w kolumnie nr 9: jest „stawki na 10145 wg uchwały w zł”, winno być „stawki 
na 1015 wg uchwały w zł”. 
 
 P. Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej - zwróciła się o rozważenie możliwości, aby nie podwyższać podatku od 
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Równocześnie zaproponowała, aby nie obniżać średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako 
podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy Miasta Rzeszów, o czym 
będzie mowa w pkt 8 porządku obrad dzisiejszej sesji. Uzasadniła to tym, że na terenie miasta 
jest bardzo mało rolników prowadzących działalność rolniczą, a grunty rolne to w większości 
nieużytki, które czekają na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego czy na 
znalezienie inwestorów. Ponadto wskazała, że takie miasta jak Kielce, Kraków, Tarnobrzeg czy 
Przemyśl nie obniżają średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania 
podatku rolnego podatku i mają podatek w wysokości określonej przez GUS. W Krośnie 
średnia cena skupu żyta została zaś obniżona o 1 zł. Zauważyła, że w wyniku nieobniżania 
średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. 
na obszarze Gminy Miasta Rzeszów, byłby wpływ do budżetu w wysokości ok. 700 tys. zł.  
Zrekompensowałoby to ewentualną podwyżkę podatku od budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  
 
 P. Roman Holzer – Zastępca Prezydenta Miasta – odnosząc się do wypowiedzi 
Radnej P. Jolanty Kaźmierczak, poinformował, że na terenie miasta jest ok. 2 000 gospodarstw 
rolnych.  
 
 P. Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zabierając głos  
w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zwrócił się o rozważenie możliwości  
niezwiększania zobowiązań podatkowych dla mieszkańców miasta, w tym niewprowadzania 
podwyżki podatku od nieruchomości. Podał przykład 11-tysięcznej Gminy Wiązownica   
w województwie  podkarpackim, gdzie po trzech latach od wprowadzenia radykalnych obniżek 
podatków zwiększyły się wpływy podatkowe, jest większa ściągalność podatków i mniej 
umorzeń podatkowych. Ponadto zwrócił się o rozważenie możliwości odłożenia projektów 
uchwał dotyczących kwestii podatkowych do następnej sesji Rady Miasta, zaplanowanej na  
18 grudnia br., po zaopiniowaniu przez merytoryczne komisje Rady Miasta, które mają zostać 
powołane w pkt 10 porządku dzisiejszych obrad.       

        P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - nawiązując do wypowiedzi 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Waldemara Szumnego, stwierdził, że przedstawione 
argumenty mają charakter  populistyczny. Odnosząc się do wniosków przedstawionych przez 
Radną P. Jolantę Kaźmierczak, zaproponował przeanalizowanie ich zasadności pod kątem  
interesu Miasta i zapewnienia większych dochodów do budżetu.     
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 Radny P. Robert Kultys - zabierając głos w imieniu Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości, stwierdził, że zasadne jest skierowanie projektu uchwały do 
przeanalizowania przez merytoryczne komisje Rady Miasta i rozpatrzenie na sesji w dniu  
18 grudnia br. Powiedział, że problem związany z podwyższaniem podatków należy 
rozpatrywać nie tylko w kontekście interesu Miasta, ale także biorąc pod uwagę kwestie 
dotyczące zwiększania zobowiązań mieszkańców Rzeszowa.  
 

P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do 
wypowiedzi Radnego P. Roberta Kultysa, przypomniał, że w ciągu ostatnich lat bardzo często 
podatki były podnoszone o stawki mniejsze niż inflacja.  

 
P. Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta - powiedział, że w ciągu ostatnich 12 lat 

podatki nigdy nie zostały podniesione powyżej wskaźnika inflacji, ale zawsze poniżej. Niektóre 
podatki zostały zlikwidowane, np. podatek od posiadania psów. Jeśli chodzi o przedłożony 
projekt uchwały, nie wykorzystano pełnej możliwości podwyższania wysokości stawek 
podatkowych. Podkreślił, że decyzja co do podwyższenia podatków należy do radnych.  

 
P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, czy nie ma przeszkód 

formalnych co do rozpatrzenia projektów uchwał dotyczących podatków na sesji w dniu  
18 grudnia br.? 

 
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - odpowiedziała, że najpóźniej projekty uchwał 

należałoby rozpatrzyć na sesji zwołanej na 4 grudnia br. Poinformowała, że jeśli chodzi  
o podatek rolny, w Rzeszowie proponuje się ustalenie podatku w wysokości 39 zł.  
W okolicznych gminach wysokość podatku przedstawia się następująco: w Gminie Świlcza  
- 42 zł, w Gminie Głogów - 36 zł, w Gminie Boguchwała - 56 zł, w Gminie Tyczyn - 55 zł,  
w Gminie Krasne - 40 zł, w Gminie Trzebownisko - 52 zł. W Rzeszowie proponuje się 
zwiększenie podatku o złotówkę. 

 
P. Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - przypomniał, że  

na sesji w dniu 30 września 2014 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę, która przyznaje 
uprawnienie do bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym dla 
bezrobotnych mieszkańców Rzeszowa oraz mieszkańców Gmin, z którymi Gmina Rzeszów 
zawarła stosowne porozumienia. Argumentem za przyjęciem uchwały było, że Miasto jest po 
to, by pomagać wszystkim mieszkańcom w każdy możliwy sposób, a przedłożona uchwała jest 
jedną z form takiej pomocy. Nie poruszano natomiast kwestii finansowych związanych  
z przyznaniem ulg.  

 
P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do dyskusji, 

powiedział; „Wszystkie nasze dochody pochodzą z podatków. My musimy wyważyć pomiędzy 
potrzebami mieszkańców, a inaczej mówiąc Miasta, a ich możliwościami podatkowymi. Faktem 
jest, tak jak mówił Pan Prezydent, że podnosimy te podatki naprawdę nieznacznie. Nie ma więc 
na dzisiaj powodu, żeby rezygnować z podnoszenia podatków. Robimy to ostrożnie  
i nieznacznie. Dowodzą tego wskaźniki podane przez Panią Skarbnik. Oczywiście nie musimy 
tak zrobić, ale moim zdaniem argumenty przemawiające za tym, żeby nie dokonywać tego są 
mało ważne. Bowiem za rok czy za dwa lata staniemy przed tym samym problemem. Wtedy 
okaże się, że po kilku latach nasze dochody spadły – dochody, które przeznaczamy na 
funkcjonowanie miasta. Natomiast co do obniżania średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy Miasta Rzeszów, moim 
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zdaniem powinniśmy obniżyć ją nieco mniej, żeby nie spowodować znaczącego skoku tego 
podatku, gdybyśmy zrezygnowali całkiem z obniżenia, bo to jest prawie o 100 %.” 

 
Radna P. Jolanta Kaźmierczak – nawiązując do informacji przekazanej przez Panią 

Skarbnik na temat wysokości podatku rolnego w okolicznych gminach, stwierdziła;  
„W gminach ościennych podatki są niższe, bo jest tam prowadzona działalność rolnicza. 
Natomiast w miastach wojewódzkich czy w dużych centrach podatki rolne nie są obniżane. Jeśli 
chodzi o podatek od gruntów rolnych w Kielcach, Krakowie, Przemyślu czy Tarnobrzegu, jest 
on bez zmian, a w Krośnie wynosi 60 zł.” 

Radny P. Wiesław Buż – odnosząc się do dyskusji, zwrócił uwagę, że przedmiotem 
obrad jest projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, a nie 
projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy Miasta Rzeszów. Opowiedział się za 
przyjęciem na dzisiejszej sesji przedłożonego projektu uchwały i rozsądnym podejściem 
do polityki budżetowej w mieście. 

Radny P. Marcin Fijołek - zapytał, dlaczego uchwały dotyczące podwyższenia 
podatków nie zostały podjęte przez Radę Miasta poprzedniej kadencji? Zwrócił uwagę, że radni 
nie mieli możliwości przedyskutowania tak ważnych kwestii podczas obrad merytorycznych 
komisji Rady Miasta, które zostaną powołane dopiero w pkt 10 porządku obrad dzisiejszej sesji.    

P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – odpowiedziała, że ogłoszenie stawek 
podatkowych przez Ministerstwo Finansów, będących podstawą do ustalenia proponowanej 
wysokości stawek podatkowych, nastąpiło po 20 października br. Stosowne projekty uchwał 
zostały opracowane z zamiarem przedłożenia na sesję w dniu 18 listopada br. Rada Miasta  
VI kadencji podjęła decyzję, aby temat został rozpatrzony przez nową Radę Miasta. 

Radna P. Jolanta Kaźmierczak - w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Rady Miasta. 

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

Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 

Radna P. Jolanta Kaźmierczak - w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
oraz Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” zgłosiła wniosek, aby w projekcie uchwały  
w sprawie wysokości stawek podatku nieruchomości, w § 1 pkt 1 c dotyczącym stawek 
rocznych podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, ustalić podwyżkę w wysokości 5 groszy od 1 m2 powierzchni 
użytkowej. Równocześnie przyjęto wspólne stanowisko, aby wpływy finansowe nie były niższe 
niż założone, kompensując to w ten sposób, że w projekcie uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. na 
obszarze Gminy Miasta Rzeszów zmienić proponowaną stawkę 39 zł za 1 dt na 50 zł za 1 dt. 
W wyniku powyższego, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości rolnych położonych na 
terenie miasta byłyby wyższe.     



9 
 

P. Konrad Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” - 
odnosząc się do przedstawionego wniosku, powiedział, że jest to rozsądne podejście do polityki 
budżetowej w mieście. 

Radny P. Robert Kultys - zabierając głos w imieniu Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości, stwierdził: „Przedstawiony wniosek jest propozycją kosmetyczną.  
W większości  przypadków zaproponowane stawki podatków są maksymalne. Uważamy, że nie 
jest to usprawiedliwione. Podtrzymujemy wniosek o skierowanie projektu uchwały do komisji, 
celem przeanalizowania, czy jest konieczność ustalenia maksymalnych stawek podatkowych.  

P. Konrad Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” -
odnosząc się do wypowiedzi Radnego P. Roberta Kultysa, stwierdził, że używanie określenia 
„stawki maksymalne” jest nieprecyzyjne i nieprawdziwe.  Podkreślił, że stanowisko przyjęte 
wspólnie z Klubem Radnych Platformy Obywatelskiej, nie zakłada stawek maksymalnych. 
Intencją przyjętego stanowiska jest to, żeby z jednej strony ulżyć przedsiębiorcom  
i spółdzielniom na terenie miasta, a z drugiej strony, żeby średnia cena skupu żyta, 
przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego, znalazła się pośrodku stawek 
podatkowych wstępnie zaproponowanych.  

P. Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w nawiązaniu do 
wypowiedzi przedmówcy, odczytał stawki podatku od nieruchomości, zawarte w załączniku  
nr 1 do uzasadnienia do uchwały, w kolumnie 7 i 9.  

P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - zapytał, czy konieczne jest podjęcie 
uchwały na dzisiejszej sesji? 

P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - odpowiedziała, że stawki podatków muszą być 
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i muszą się uprawomocnić 
przed końcem roku.  

Przystąpiono do głosowania: 

Za skierowaniem projektu uchwały do komisji Rady Miasta - głosowało 9 radnych, 
13 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z powyższym, 
wniosek nie został przyjęty.    

P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta - potraktowała jako autopoprawkę do projektu 
uchwały wniosek zgłoszony przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Klub Radnych 
„Rozwój Rzeszowa”, aby w projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku 
nieruchomości, w § 1 pkt 1 c dotyczącym stawek rocznych podatku od budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, ustalić podwyżkę w wysokości 
5 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku nieruchomości (wraz  
z autopoprawką) - została przyjęta większością 13 głosów, przy 9 głosach 
przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  
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Ad. 7.  

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.   
(Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 
 
 Radny P. Robert Kultys - zaproponował rozważenie możliwości zmiany przyjętej 
filozofii obciążania podatkowego w kierunku zmniejszania wysokości podatków. Zgłosił 
propozycję wprowadzenia sprawdzianu, na ile zmniejszenie podatków w tej jednej branży 
spowoduje jej zdynamizowanie.  
 
 Radny P. Marcin Fijołek - zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Powiedział; „Jest 
wiele gmin, tak jak na przykład Gmina Wiązownica, o czym mówił wcześniej 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Waldemar Szumny, które obniżając podatki zwiększały 
swoje wpływy do budżetu. Jeśli chodzi o stawki podatku od środków transportowych, to są 
stawki w przypadku każdego samochodu ok. 30 czy 40 zł. Dla firm transportowych, które mają 
tabor na poziomie kilku czy kilkunastu samochodów, zaproponowana podwyżka stanowi realne 
obciążenie. Proszę też wziąć pod uwagę, że wzrost kosztów transportu, to jest tak naprawdę 
wzrost wszystkich produktów. Należy się więc zastanowić, czy to nie są obciążenia, które 
przyczynią się do tego, że rozwój gospodarczy Rzeszowa będzie hamowany, a nie przyśpieszany 
i rozwijany.” 
 
 P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Filozofia, o której 
mówił Radny P. Robert Kultys musiałaby oznaczać, że dokonujemy starannej analizy 
poszczególnych branż, wpływu podatków na ich kondycję i w oparciu o to dokonujemy próby 
podjęcia decyzji o jakiejś modyfikacji naszej polityki fiskalnej, która do tej pory była 
rzeczywiście jednorodna. Podwyższaliśmy podatki mniej więcej o inflację. Jeśli chodzi  
o przykład Wiązownicy lub każdej innej gminy, która może tak zrobić, efekt jest taki, że przez 
krótki czas przedsiębiorcy przenoszą się tam, ale to jest krótkotrwałe. Na dłuższą metę tak się 
nie da działać. Potrzeba tu innej skali miast. Gdyby to było takie proste, wszystkie miasta by 
tak zrobiły. Tylko, że za chwilę suma wpływów, jakby wszyscy poszli w ślad za taką gminą czy 
miastem, wszędzie się wyrówna. Wtedy ci przedsiębiorcy wrócą do miejsc, w których do tej pory 
byli, bo z jakiegoś powodu tam się usytuowali. Zatem ta metoda jest krótkowzroczna, 
krótkotrwała. Jeżeli chodzi o dochody z podatków, to krzywa Laffera, która obrazuje zależność 
wysokości podatków od sumy wpływu od podatków. Krzywa ta mówi, że jest taki punkt przy 
podnoszeniu podatków, po którym dalsze zwiększanie podatków już nie powoduje wzrostu 
wpływów. Tylko, że nikt, niestety, nie potrafi miarodajnie powiedzieć, gdzie ten punkt jest. To 
jest najczęściej metoda prób i błędów. Trzeba wierzyć, że nasze decyzje, nie maksymalne 
przecież, są bliskie temu punktowi. Możemy oczywiście zrobić eksperymenty, obniżyć podatki  
i zobaczyć co się stanie. To jest ryzyko, jak w każdej działalności gospodarczej. Może się tak 
stać, że w naszym przypadku wpływy gwałtownie spadną. Myślę, że tego typu decyzje powinny 
być poprzedzone precyzyjną analizą ekonomiczną, na którą musimy mieć czas. Może znajdą się 
chętni do jej przeprowadzenia w trakcie nadchodzącego roku.” 
 
 P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział; „Jako 
samorządowiec chętnie przeanalizowałbym kondycję poszczególnych branż na terenie miasta. 
Obawiam się tylko jednego, że samorząd nie ma takich narzędzi, żeby przeprowadzić taką 
analizę, uwzględniając wszelkie możliwe zjawiska i trendy. Co więcej, nie na wszystkie branże 
tak naprawdę samorząd ma jakikolwiek wpływ. W tym kontekście wydaje mi się to bardzo 
trudne i mało prawdopodobne. Pamiętam, że myśmy już w obszarze transportu, w 2009 r. czy 
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2010 r., dokonywali eksperymentalnych obniżek. Te eksperymenty nie przyniosły tego „cudu”, 
o którym tutaj mówili radni. Nie można więc mówić, że nie stosowaliśmy takiej filozofii, bo 
miała ona miejsce. Uważam, że dotychczasowa filozofia polegająca na podnoszenia podatków 
w sposób niższy niż inflacja, jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem, na którym możemy się 
oprzeć.” 
 
 Radny P. Robert Kultys - odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził: 
„Chodzi mi o działanie planowe, działanie poprzedzone analizą, tak jak mówił Przewodniczący 
Rady Miasta P. Andrzej Dec, gdzie Miasto zakłada pewne logiczne działanie w kwestii 
pobudzenia przedsiębiorczości, stosując jako narzędzie obniżenie podatków. Nasze Miasto 
nigdy takiej działalności nie przejawiało. Myślę, że nie ma przeszkód, aby oddelegować kilku 
pracowników lub utworzyć małą komórkę do tego, żeby to przeanalizować. Być może 
należałoby podeprzeć się doświadczeniami innych miast i popracować nad stworzeniem 
takiego systemu podatkowego, który bardziej pobudziłby działania przedsiębiorcze w naszym 
mieście. Takich działań nie ma. Jeśli chodzi o ulgi dla inwestorów tworzących nowe miejsca 
pracy, to okazało się, że przez pięć lat taka ulga działała. Ale Miasto nie zainteresowało się, że 
przez pięć lat ani jeden przedsiębiorca nie skorzystał z tej ulgi. Czyli wygląda na to, że nasze 
Miasto poświęca mało uwagi kreatywności w polityce podatkowej i w polityce ulg dla 
przedsiębiorców. Niepokoi nas, że jest stosowana taka filozofia podnoszenia podatków i na to 
się nie zgadzamy.” 
 

P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - ad vocem: „Nie jest winą 
samorządu, że przedsiębiorca nie chciał skorzystać z pewnej formy ulgi, którą tak naprawdę 
zaproponował rząd, a samorząd ją tylko u siebie uchwalił.” 

 
P. Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta - odnosząc się do dyskusji, powiedział: „To 

wszystko musi być wypośrodkowane. Muszą być ściągane podatki, żeby można było wykonać 
infrastrukturę, żeby szkolić ludzi, żeby byli inwestorzy. Inwestorów interesuje, jakie są szkoły, 
jakie wykształcenie, jaka kadra, jaka infrastruktura, jakie możliwości dojazdu. To są warunki, 
które interesują inwestorów, a nie podatki.” 

 
Radny P. Grzegorz Koryl - wyraził zaniepokojenie w związku z koniecznością 

szybkiego podejmowania decyzji w tak ważnej sprawie, jak podatki. Zwrócił uwagę, że jest to 
II posiedzenie I sesji Rady Miasta. W składzie obecnej Rady Miasta jest 10 nowych radnych.  
Nie zostały powołane merytoryczne komisje. Dodał, że radni nie mieli możliwości 
dokładniejszego zapoznania się ze stosownymi projektami uchwał, ponieważ otrzymali je 
dopiero wczoraj po południu.      

 
Radny P. Marcin Fijołek - odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta P. Konrada Fijołka, stwierdził, że proponowane podwyżki są zdecydowanie wyższe niż  
stopień inflacji.       

 
P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zwrócił się do Pani 

Skarbnik z prośbą o przedstawienie skali proponowanej podwyżki. 
 
P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – odpowiadając, wyjaśniła, że proponowana 

podwyżka to jest miesięcznie 2 zł od jednego środka transportowego u przedsiębiorcy. 
 
Radny P. Wiesław Buż – opowiedział się za przyjęciem przedłożonego projektu 

uchwały, mając na względzie racjonalną gospodarkę finansową miasta.  
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Radny P. Stanisław Ząbek – zauważył, że w dyskusji nie poruszono kwestii spadku 

cen paliw. Wskazał, że są bardzo optymistyczne prognozy w aspekcie zaopatrzenia i cen paliw.          
 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych (bez zmian) - została przyjęta większością 11 głosów, przy  
9 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

 
Ad. 8. 
 
 P. Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego  
w 2015 r. na obszarze Gminy Miasta Rzeszów. 
(Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu).  

 P. Jolanta Kaźmierczak - Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej - zgłosiła wniosek, aby w projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze 
Gminy Miasta Rzeszów zmienić proponowaną stawkę z 39 zł za 1 dt na 50 zł za 1 dt.  

 Przystąpiono do głosowania:  

Wniosek, aby w projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy 
Miasta Rzeszów zmienić proponowaną stawkę z 39 zł za 1 dt na 50 zł za 1 dt - został 
przyjęty 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących.  

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015 r. na obszarze Gminy 
Miasta Rzeszów (wraz z poprawką) - została przyjęta 10 głosami za, przy  
4 głosach przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących.  

Ad. 9.  

 P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Polonia 3.0”, ujętego  
w Aktualizacji Marki Rzeszowa i Programie Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 – 2020, 
w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”, Obszar tematyczny V: Więzi  
i kontakty z Polską.       
(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu).  
 
 Radny P. Witold Walawender – zapytał, czy inne podmioty, jako partnerzy, mogą 
przystąpić do projektu, o którym mowa w projekcie uchwały.      
 

P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział twierdząco.  
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P. Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poprosił  
o dokładniejsze informacje na temat budowy w Rzeszowie Centrum Polonii i studiów nad 
migracjami, o czym mowa w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

 
P. Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że powyższy 

zapis wynika ze Strategii Marki Rzeszowa. Środki, o których mowa w projekcie uchwały będą 
przeznaczone na budowę więzi z Polonią i Polakami za granicą, a nie na budowę obiektu.  

 
Radny P. Waldemar Wywrocki – opowiedział się za przyjęciem przedłożonego 

projektu uchwały. 
 
Przystąpiono do głosowania:    
 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Polonia 3.0”, ujętego w Aktualizacji Marki Rzeszowa  
i Programie Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 – 2020, w ramach 
konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”, Obszar  
tematyczny V: Więzi i kontakty z Polską (bez zmian) – została przyjęta 
jednogłośnie (20 głosami za).        

 
Ad. 9 a. 
 
 P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa. 
(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 
Zgłosił autopoprawki do projektu uchwały, polegające na: 

 zmianie brzmienia § 1: jest „Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Rzeszowa – Pana Waldemara Szumnego, a w razie jego nieobecności  
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa – Pana Konrada Fijołka do 
wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.” ; 
winno być  „Upoważnia się Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa – Pana 
Waldemara Szumnego i Pana Konrada Fijołka do wystawiania polecenia wyjazdu 
służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.”   

 wykreśleniu § 2 dotyczącego utraty mocy przez poprzednią uchwałę.  
 

Przystąpiono do głosowania:  
 
Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawkami) - została przyjęta jednogłośnie 
(19 głosami za).  

 
Ad. 10. 
 
 P. Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - 
zgłosił wniosek o przerwę w obradach Rady Miasta. 
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P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miast - zarządził przerwę w obradach Rady 
Miasta.  
 
 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 
 
 P. Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że proponowany 
zakres działania Komisji został określony w § 2 projektów uchwał w sprawie powołania 
Komisji. Wyjaśnił, że zgodnie z § 52 ust. 2 Statutu Miasta: „Przewodniczącego Komisji Rada 
wybiera spośród swego składu w pierwszej kolejności”. Z uwagi na powyższe najpierw nastąpi 
wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miasta, a następnie ustalenie składów 
osobowych komisji. 
 
I. 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów i wyboru przewodniczących komisji stałych 
Rady Miasta. 
 
1/ 
 P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w imieniu Klubu Radnych 
„Rozwój Rzeszowa” zgłosił kandydaturę Radnego P. Bogusława Saka na Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa. 
 
 Nie zgłoszono innych kandydatów.  
  Przystąpiono do głosowania:  
 
 Na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa 
został wybrany Radny P. Bogusław Sak.  

Wynik głosowania: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

2/ 
P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w imieniu Klubu Radnych 

„Rozwój Rzeszowa” zgłosił kandydaturę Radnego P. Stanisława Ząbka na Przewodniczącego 
Komisji Ekonomiczno - Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa.  

 
Nie zgłoszono innych kandydatów.  
Przystąpiono do głosowania: 
 
Na Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno - Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa  

został wybrany Radny P. Stanisław Ząbek. 
Wynik głosowania: za 22, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

3/ 
Radny P. Marcin Deręgowski - w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 

zgłosił kandydaturę Radnej P. Jolanty Kaźmierczak na Przewodniczącą Komisji Inwestycji  
i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa.   

 
Nie zgłoszono innych kandydatów.  

            Przystąpiono do głosowania: 
 
Na Przewodniczącą Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady 

Miasta Rzeszowa została wybrana  Radna P. Jolanta Kaźmierczak.  
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Wynik głosowania: za 22, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

4/ 
Radny P. Marcin Fijołek -  w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił 

kandydaturę Radnego P. Jerzego Jęczmienionki na Przewodniczącego Komisji Porządku 
Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa. 
 

Nie zgłoszono innych kandydatów.  
Przystąpiono do głosowania: 
 
Na Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  

z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa został wybrany Radny P. Jerzy 
Jęczmienionka. 

Wynik głosowania: za 20 przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

5/ 
P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w imieniu Klubu Radnych 

„Rozwój Rzeszowa” zgłosił kandydaturę Radnego P. Mirosława Kwaśniaka na 
Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa. 
 

Nie zgłoszono innych kandydatów.  
Przystąpiono do głosowania: 
 
Na Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa został wybrany  

Radny P. Mirosław Kwaśniak. 
Wynik głosowania: za 22 przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

6/ 
P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w imieniu Klubu Radnych 

„Rozwój Rzeszowa” zgłosił kandydaturę Radnego P. Sławomira Gołąba na Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa.  
 

Nie zgłoszono innych kandydatów.  
Przystąpiono do głosowania: 
 
Na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady 

Miasta Rzeszowa został wybrany Radny P. Sławomir Gołąb. 
Wynik głosowania: za 22 przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

7/ 
Radna P. Jolanta Kaźmierczak - w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 

zgłosiła kandydaturę Radnego P. Marcina Deręgowskiego na Przewodniczącego Komisji 
Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa. 
 

Nie zgłoszono innych kandydatów.  
Przystąpiono do głosowania: 
 
Na Przewodniczącego Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa został wybrany Radny P. Marcin Deręgowski. 
Wynik głosowania: za 22 przeciw 0, wstrzymujących 0. 
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8/ 

Radny P. Marcin Fijołek - w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił 
kandydaturę Radnego P. Grzegorza Koryla na Przewodniczącego Komisji Regulaminowo – 
Statutowej Rady Miasta Rzeszowa.  

 
Nie zgłoszono innych kandydatów.  
Przystąpiono do głosowania: 
 
Na  Przewodniczącego Komisji Regulaminowo – Statutową Rady Miasta Rzeszowa 

został wybrany Radny P. Grzegorz Koryl. 
Wynik głosowania: za 20 przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

9/ 
P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w imieniu Klubu Radnych 

„Rozwój Rzeszowa” zgłosił kandydaturę Radnego P. Wiesława Buża na Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa. 

 
Nie zgłoszono innych kandydatów.  
Przystąpiono do głosowania: 
 
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa został wybrany 

Radny P. Wiesław Buż. 
Wynik głosowania: za 22 przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

10/ 
P. Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w imieniu Klubu Radnych 

„Rozwój Rzeszowa” zgłosił kandydaturę Radnego P. Witolda Walawendra na 
Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa.  
 

Nie zgłoszono innych kandydatów.  
Przystąpiono do głosowania: 
 
Na Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa został 

wybrany  Radny P. Witold Walawender. 
Wynik głosowania: za 22 przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 

11/ 
Radny P. Marcin Fijołek - w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił 

kandydaturę Radnego P. Roberta Kultysa na Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 

 
P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta -  w imieniu Klubu Radnych 

„Rozwój Rzeszowa”  zgłosił kandydaturę Radnego P. Czesława Chlebka na Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 

 
Przystąpiono do głosowania: 
 
Za wyborem Radnego P. Roberta Kultysa na Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Przestrzennej - głosowało 11 radnych.  
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Za wyborem Radnego P. Czesława Chlebka na Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa - głosowało 11 radnych. 

 
P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z powyższym wynikiem 

głosowania stwierdził, że nie dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. 

 
P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek  

o odłożenie sprawy powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej do następnej sesji Rady 
Miasta.  

 
II.  
 
 Przystąpiono do ustalania składów osobowych Komisji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
1/ 

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa została powołana  
jednogłośnie (21 głosami za) w następującym składzie osobowym: 

1. Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji 
2. Wiesław Buż – Członek Komisji 
3. Marcin Deręgowski – Członek Komisji 
4. Marcin Fijołek – Członek Komisji 
5. Stanisław Ząbek – Członek Komisji. 

 
2/ 

Komisja Ekonomiczno - Budżetowa Rady Miasta Rzeszowa została powołana  
jednogłośnie (22 głosami za) w następującym składzie osobowym: 

1. Stanisław Ząbek – Przewodniczący Komisji 
2. Czesław Chlebek – Członek Komisji 
3. Andrzej Dec – Członek Komisji 
4. Konrad Fijołek – Członek Komisji 
5. Danuta Solarz – Członek Komisji 
6. Waldemar Szumny – Członek Komisji. 

 
3/ 

Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa 
została powołana jednogłośnie (22 głosami za) w następującym składzie osobowym: 

1. Jolanta Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji 
2. Marcin Fijołek – Członek Komisji 
3. Jerzy Jęczmienionka – Członek Komisji 
4. Robert Kultys – Członek Komisji 
5. Janusz Micał – Członek Komisji 
6. Bogusław Sak – Członek Komisji 
7. Waldemar Wywrocki – Członek Komisji 
8. Stanisław Ząbek – Członek Komisji. 

 
4/ 

Komisja Edukacji Rady Miasta Rzeszowa została powołana  
jednogłośnie (22 głosami za) w następującym składzie osobowym: 

1. Mirosław Kwaśniak – Przewodniczący Komisji 
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2. Sławomir Gołąb – Członek Komisji 
3. Grzegorz Koryl – Członek Komisji 
4. Grażyna Szarama – Członek Komisji 
5. Witold Walawender – Członek Komisji 
6. Waldemar Wywrocki – Członek Komisji. 

 
5/ 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa  
została powołana jednogłośnie (22 głosami za) w następującym składzie osobowym: 

1. Sławomir Gołąb – Przewodniczący Komisji 
2. Robert Homicki – Członek Komisji 
3. Grzegorz Koryl – Członek Komisji 
4. Mirosław Kwaśniak – Członek Komisji 
5. Danuta Solarz – Członek Komisji 
6. Grażyna Szarama – Członek Komisji. 

 
6/ 

Komisja Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta 
Rzeszowa została powołana jednogłośnie (17 głosami za) w następującym składzie 
osobowym: 

1. Marcin Deręgowski – Przewodniczący Komisji 
2. Wiesław Buż – Członek Komisji 
3. Czesław Chlebek – Członek Komisji 
4. Waldemar Kotula – Członek Komisji 
5. Witold Walawender – Członek Komisji. 

 
7/ 

Komisja Regulaminowo – Statutowa Rady Miasta Rzeszowa została powołana 
jednogłośnie (21 głosami za) w następującym składzie osobowym: 

1. Grzegorz Koryl – Przewodniczący Komisji 
2. Andrzej Dec – Członek Komisji 
3. Konrad Fijołek – Członek Komisji 
4. Waldemar Szumny – Członek Komisji 
5. Witold Walawender – Członek Komisji. 

 
8/ 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rzeszowa została powołana jednogłośnie  
(21 głosami za) w następującym składzie osobowym: 

1. Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji 
2. Roman Jakim – Członek Komisji 
3. Mirosław Kwaśniak – Członek Komisji 
4. Janusz Micał – Członek Komisji 
5. Mariusz Olechowski – Członek Komisji 
6. Bogusław Sak – Członek Komisji. 

 
9/ 

Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa została powołana jednogłośnie  
(21 głosami za) w następującym składzie osobowym: 

1. Witold Walawender – Przewodniczący Komisji 
2. Sławomir Gołąb – Członek Komisji 
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3. Robert Homicki – Członek Komisji 
4. Waldemar Kotula – Członek Komisji 
5. Grażyna Szarama – Członek Komisji 
6. Waldemar Wywrocki – Członek Komisji. 

 
10/ 
 Powołanie Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami 
Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa zostało odłożone do następnej sesji Rady Miasta. 
 
11/ 
 Powołanie Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa zostało 
odłożone do następnej sesji Rady Miasta. 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Rzeszowa stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta 
Rzeszowa stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych 
Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu).. 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady 
Miasta Rzeszowa stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta 
Rzeszowa stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Współpracy  
z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 
 
(Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 
Rzeszowa stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 
 
 Na II posiedzeniu I sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 2 grudnia 2014 roku 
zgłoszono następujące interpelacje, zapytania i wnioski:  
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1/  
Wniosek Nr I/1/2014 – pisemny 
 
„1. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Osiedla Staroniwa proszę o podjęcie działań 
zmierzających do likwidacji słupów linii energetycznej z chodnika przy ul. Staroniwskiej.   
2. Zwracam się z prośbą o montaż znaku ograniczenia prędkości na ul. Strzelniczej, ponieważ 
nie ma tam żadnego znaku oraz o montaż lustra przy wyjeździe z ul. Tkackiej.”  
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Wywrocki 
 

2/ 
Wniosek Nr I/2/2014 – pisemny 
 
„W imieniu mieszkańców Miasta Rzeszowa oraz rodziców uczniów Gimnazjum i Liceum Sióstr 
Prezentek w Rzeszowie przy ul. Jałowego serdecznie proszę o zainstalowanie świateł 
„czasowych” (w godz. od 6.40 – 7.30; 7.45 – 8.10 oraz 14.40 – 15.30) na przejściu dla pieszych 
u zbiegu ulic ks. Jałowego i ul. Sokoła w Rzeszowie.”      
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Witold Walawender 
 
3/ 
Interpelacja Nr I/3/2014 – pisemna 
 
„Zwracam się z kolejną prośbą w temacie ul. Kaletniczej. Chodzi o budowę tej drogi, 
uzgodnioną z zainteresowanymi mieszkańcami ulicy. Jest już gotowy projekt i zgoda wszystkich 
mieszkańców. Jednak mimo wielu naszych spotkań z Panem Prezydentem w tej sprawie  
w dalszym ciągu ulicy Kaletniczej (ale w mapach geodezyjnych nazywanej Rzemieślniczą) nie 
ma ujętej w budżecie na rok 2015. Proszę w imieniu mieszkańców o niezwłoczne zabezpieczenie 
środków na jej budowę w roku 2015.”    
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Wywrocki 
 
4/ 
Wniosek Nr I/4/2014 – pisemny 
 
„1. Zwracam się z prośbą o wykonanie chodnika od ul. Staroniwskiej do mostku na ul. 
Kaletniczej, wzdłuż nakładki asfaltowej wykonanej w br. na ul. Kaletniczej.    
2. Zwracam się z prośbą o wykonanie chodnika po południowej stronie ul. Staroniwskiej, od ul. 
Żelaznej do istniejącego chodnika przy Przedszkolu Nr 10. Jest to prośba mieszkańców 
podyktowana troską o bezpieczeństwo.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Waldemar Wywrocki 
 
5/ 
Interpelacja Nr I/5/2014 – pisemna 
 
„W związku z zapytaniami mieszkańców Osiedla Staromieście o termin rozpoczęcia 
zaplanowanej inwestycji – przebudowa skrzyżowania ul. Skrajna – ul. Staromiejska, proszę  
o  podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia tej inwestycji. Nadmieniam, że skrzyżowanie to 
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jest newralgicznym i niebezpiecznym punktem na terenie Osiedla w związku z bliskością Szkoły 
Podstawowej Nr 13. Informuje też, że dokumentacja została już dla tej inwestycji 
przygotowana.” 
 
Autor: Radny Miasta Rzeszowa P. Sławomir Gołąb 

 
Rada Miasta Rzeszowa na II  posiedzeniu I sesji w dniu 2 grudnia  

2014 roku podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr I/3/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 
2. Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  

2014 r. 
 

3. Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

4. Uchwała Nr I/6/2014 w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
 

5. Uchwała Nr I/7/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów. 
 

6. Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
pn. „Polonia 3.0”, ujętego w Aktualizacji Strategii Marki Rzeszowa i Programie 
Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 – 2020, w ramach konkursu Ministra Spraw 
Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2015 r.”, Obszar tematyczny V: więzi i kontakty z Polską. 

 
7. Uchwała Nr I/9/2014 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Rzeszowa. 
 

8. Uchwała Nr I/10/2014 w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Rzeszowa. 
 

9. Uchwała Nr I/11/2014 w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno – Budżetowej 
Rady Miasta Rzeszowa. 
 

10. Uchwała Nr I/12/2014 w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Pozyskiwania 
Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa. 
 

11. Uchwała Nr I/13/2014 w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa. 
 

12. Uchwała Nr I/14/2014 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej Rady Miasta Rzeszowa. 
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13. Uchwała Nr I/15/2014 w sprawie powołania Komisji Sportu i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa. 
 

14. Uchwała Nr I/16/2014 w sprawie powołania Komisji Regulaminowo – Statutowej 
Rady Miasta Rzeszowa. 
 

15. Uchwała Nr I/17/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 

16. Uchwała Nr I/18/2014 w sprawie powołania Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta 
Rzeszowa. 
 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał zamknięcia II  posiedzenia 
I sesji Rady Miasta. Poinformował, że następna sesja Rady Miasta odbędzie się 18 grudnia  
2014 r.    
 

 Obrady trwały od godz. 14.30 do 18.15. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący 
                                                                                                         Rady Miasta Rzeszowa                                        

Danuta Groszek                                                                                        Andrzej Dec                                                 

 
 
Sprawdził: 
Dyrektor  
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
Mirosław Kubiak 
 


