
Protokół Nr X/1/2015 

z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r.  
w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa 

uczestniczyło 24 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  
X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i prowadził obrady. Poinformował, że sesja została 
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Następnie 
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 mieszkańców miasta.  

 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 

porządek obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad wraz  
z kserokopią wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 
Poinformował, że wpłynął wniosek Prezydenta Miasta dotyczący zmiany proponowanego 
porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji: 
 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  
i wprowadzenie – w punkcie 3 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (23 głosami „za”). 

 
2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 4 – projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów na 
Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

 
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (20 głosami „za”). 

 
Uzupełniony porządek obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
 

1. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 

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

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 
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4. Uchwała w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie 
Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2015 r. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – poprosił o 5 minut przerwy. 
 

Ogłoszono 5 – minutową przerwę. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając glos w dyskusji, powiedział: „Chciałbym poznać 
szczegóły przetargu oraz zasięgnąć informacji, jak strefa płatnego parkowania ma funkcjonować, kto 
ma być jej operatorem itp. Po wielu rozmowach z mieszkańcami uważam, że Miasto nie jest gotowe na 
wprowadzenie takiej strefy. Panie Prezydencie, wielokrotnie Pan mówił, że nie zgodzi się, aby  
w naszym mieście była strefa płatnego parkowania. Mówił Pan, że byłoby to wprowadzenie 
dodatkowego podatku dla mieszkańców. Mieszkańcy mają duże obawy. Mamy problemy  
z uruchomieniem programu transportowego. Powinniśmy najpierw wiedzieć, jakie mają być założenia 
strefy i omówić ten temat na Komisji. Miasto nie jest gotowe na wprowadzenie strefy płatnego 
parkowania.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w nawiązaniu do 
wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił: „Decyzję o tym, że będziemy wprowadzać strefę płatnego 
parkowania podjęliśmy jeszcze w ubiegłej kadencji. Strefa jest też elementem dużego programu 
transportowego i jesteśmy zobowiązani do jego realizacji. Do końca tego roku musimy cały program 
zakończyć i rozliczyć.” 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – dodała, że na posiedzeniu Komisji Inwestycji  
i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa temat programu transportowego 
był bardzo szczegółowo omawiany. Stwierdziła, że w świetle powyższego nie rozumie 
zarzutów Radnego Pana Jerzego Jęczmienionki. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – sprecyzował, że 
wątpliwości Klubu Radnych PiS dotyczyły głównie wysokości kwoty, jaką należy dołożyć, 
aby rozstrzygnąć przetarg. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – stwierdził, że Miasto nie uniknie strefy płatnego parkowania,  
a szczegółowa dyskusja na ten temat powinna być przeprowadzona dopiero w momencie 
przygotowywania projektu uchwały w sprawie regulaminu i cen.  
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Strefa płatnego parkowania jest niezbędna i nie mam 
żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o sam fakt jej wprowadzenia. Problem polega na tym, że cały 
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program transportowy nie jest realizowany równolegle – obejmuje on również zbudowanie parkingów 
w centrum.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zamknął dyskusję. 
 

Przystąpiono do głosowania: 

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
została przyjęta 15 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 8 głosach wstrzymujących. 

Ad. 2 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 
przy 8 głosach wstrzymujących. 

Ad. 3 

Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Unijnych Urzędu 
Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Następnie 
przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (kserokopia projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w imieniu Klubu 
Radnych „Rozwój Rzeszowa” powiedział: „Mamy formułę, która już funkcjonuje i ona nazywa 
się porozumienie. Działa ono sprawnie i jest wzorem dla innych miast. Nie bardzo rozumiemy intencję 
tworzenia stowarzyszenia, skoro porozumienie funkcjonuje bardzo dobrze. Jak to wygląda w Polsce? 
Czy inne miasta funkcjonują na bazie porozumień, czy tworzą stowarzyszenia? Wiemy, że Gmina 
Tyczyn przygotowuje jakiś statut tego stowarzyszenia, ale nie wiemy, czy jest to kwestia do dyskusji. 
Nie wiemy dlaczego mamy 8 delegatów i ilu mają inne gminy? Jak wygląda proces decyzyjny? Czy 
my musimy dzisiaj podjąć tą uchwałę? Mamy za dużo wątpliwości.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – zapytał: „Skoro współpraca między gminami a Rzeszowem bardzo 
dobrze się układa, to skąd pomysł, aby powołać stowarzyszenie i kto jest jego inicjatorem?” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – poprosił o wyjaśnienie, w czym stowarzyszenie będzie lepsze 
od porozumienia. 
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Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – stwierdził, że 
zasadne byłoby, aby projekt statutu stanowił załącznik do uchwały. Zauważył, że  
w uzasadnieniu projektu powołano się na preambułę statutu. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała: „Czy obligują nas jakieś terminy, by podjąć tą 
uchwałę dzisiaj?” 
 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Unijnych Urzędu 
Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Obecnie w Polsce połowa miast działa na zasadzie porozumień,  
a połowa w formie stowarzyszeń. Największe miasta, takie jak Wrocław, Warszawa, Kielce są na 
podobnych porozumieniach jak Rzeszów. Porozumienie jest zawarte tylko i wyłącznie w celu realizacji 
projektów w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W porozumieniu liderem jest 
Rzeszów i to on reprezentuje 13 gmin – desygnuje, podpisuje wszystkie dokumenty. Stowarzyszenie 
natomiast rządzi się takimi prawami, jak stowarzyszenia osób fizycznych – rejestruje się je w KRS-ie, 
musi być zarząd, inna jest kwestia odpowiedzialności. Rzeszów akcentował, że inicjatywa tworzenia 
stowarzyszenia na końcowym etapie, gdy mamy już strategię, jest niebezpieczna – może zagrażać 
dotrzymaniu terminów wyznaczonych przez Marszałka i Ministerstwo Infrastruktury. Miasto 
wnioskowało, aby projekt statutu był załącznikiem do uchwały. Liczba wszystkich delegatów wynosi 
32. Gminy mające ponad 100 tys. mieszkańców mają ośmiu delegatów, a te poniżej 100 tys. dwóch. 
Ustalono, że do 12 maja br. wszystkie gminy podejmą stosowne uchwały o utworzeniu 
stowarzyszenia.” 
 
Radny Pan Robert Kultys – stwierdził: „Nie jesteśmy dzisiaj przygotowani, aby o tej sprawie 
decydować. Należałoby zacząć od zastanowienia się, czy stowarzyszenie jest potrzebne, a następnie 
trzeba byłoby przeanalizować statut. Zgłaszam wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do 
Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek o zdjęcie  
z porządku obrad punktu 4 – uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto 
Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (kserokopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu). 
 

Przystąpiono do głosowania: 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego został jednomyślnie (22 głosami „za”) skierowany 
do prac w Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Komisji  
ds. Zrównoważonego Rozwoju. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie 
Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego został jednomyślnie (19 głosami „za”) zdjęty z porządku obrad. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że do Biura 
Rady Miasta wpłynęła oferta szkolenia z zakresu absolutorium i zachęcił Radnych do 
uczestnictwa. 
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Na X nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 7 maja 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa 
podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr X/175/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa 
na 2015 r. 

 
2. Uchwała Nr X/176/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad zamknął obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 1600 do godz. 1735. 
Na tym protokół zakończono. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec 

Protokołowała: 
 
Patrycja Zagaja 
 
Sprawdził: 

 
    Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
           Mirosław Kubiak 


