
Protokół Nr XIX/1/2015 
z XIX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 1 grudnia 2015 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 25 radnych w XIX sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  
25 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  
XIX sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, współpracowników 
Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), 
Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek współdziałających  
z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców 
miasta. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany porządek 
obrad XIX sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło 5 wniosków dotyczących zmiany 
proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie przedstawionych propozycji. 
 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 
i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 

 
 Wniosek został przyjęty jednogłośnie (15 głosami „za”). 
 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 
i wprowadzenie – w punkcie 11a – projektu uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki 
z o.o. w Rzeszowie. 

 
Wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym,  
bez głosów wstrzymujących. 

 
3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 

i wprowadzenie – w punkcie 18a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. 

 
 Wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 głosami „za”). 
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4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 
i wprowadzenie – w punkcie 19a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce”  
w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania 
publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w 2016 r. 

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

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad 
i wprowadzenie – w punkcie 19b – projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 
Wniosek został przyjęty 20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie 
wstrzymującym. 

 
Uzupełniony porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 
1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa. 
2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.  
2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym. 
4. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2015 rok (druk nr: XIX/5/2015).  
5. Oświadczenia i informacje.  
6. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr: XIX/7/2015).  
7. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 

o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk nr: XIX/10/2015).  
8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 

(druk nr: XIX/8/2015).  
9. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 

(druk nr: XIX/9/2015).  
10. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr: 

XIX/11/2015). 
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2016, 
przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18.  

11a. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rzeszowie. 
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12. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych 
cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 
zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: 
XIX/1/2015).  

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta 
Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia 
wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. 

14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach 
Wieniawskiego i Łukasiewicza w Rzeszowie (druk nr: XIX/2/2015).  

15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w 
Rzeszowie.  

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości Gminy 
Miasto Rzeszów (druk nr: XIX/3/2015).  

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych (druk nr: XIX/4/2015).  

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych 
położonych w budynkach przy ul. Langiewicza 15, Langiewicza 17 w Rzeszowie (druk nr: 
XIX/6/2015).  

18a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. 

19. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 
19a. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „I Forum Polonii 

Amerykańskiej w Polsce” w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację 
zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w 2016 r. 

19b. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 
20. Interpelacje i zapytania. 
21. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 
Przystąpiono do realizacji uzupełnionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały oraz zgłosiła autopoprawkę. 
Wyjaśniła, że w związku z drugą uchwałą budżetową niezbędna jest autopoprawka, która 
szczegółowo została omówiona podczas posiedzeń komisji, a która dotyczy zabezpieczenia 
środków w kwocie 2 mln zł na objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Rzeszów Jasionka oraz 
zabezpieczenia środków na dokumentację przetargową dla  
16 rzeszowskich szkół  (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, załącznikami  
i autopoprawką, stanowi załącznik nr 5 do protokołu).  
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Radny Pan Robert Kultys – zapytał, czy decyzja o zabezpieczeniu środków pieniężnych na 
wejście do spółki lotniskowej nie jest zbyt wczesna. Wyraził zaniepokojenie z powodu braku 
ustaleń odnośnie wysokości i sposobu rozłożenia kosztów pomiędzy Województwem 
Podkarpackim a Rzeszowem.  
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że w chwili, gdy 
wszystkie kwestie zostaną ustalone, tj. gdy zostanie przedłożona umowa spółki, zakres jej 
działania, bilans oraz rachunek strat i zysków, to wówczas Wysokiej Radzie zostanie 
przedłożona uchwała o objęciu udziałów w ww. spółce, a tymczasem mowa jest tylko  
o zarezerwowaniu środków. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zasygnalizował,  
że czas na podjęcie decyzji o wejściu do spółki lotniczej jest tylko do końca grudnia br. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał, jak ustalono kwotę potrzebną na objęcie udziałów. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że kwota została wstępnie 
ustalona podczas rozmowy Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca z Prezesem Polskich Linii 
Lotniczych LOT. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
 
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących. 
 
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 
 
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Rzeszowa została przyjęta 12 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących. 
 
Ad. 2 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 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 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
została przyjęta 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 9 głosach wstrzymujących. 
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Ad. 2a 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r. 
została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 9 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 3 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym została przyjęta 12 głosami „za”, przy 7 głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym. 
 
Ad. 4 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy 
Miasto Rzeszów za 2015 rok. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał jaką kwotę zaoferowała firma, która wygrała przetarg. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że powyższa kwota to 55 
tys. zł  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2015 rok została przyjęta jednogłośnie  
(21 głosami „za”). 
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Ad. 5 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował,  
iż naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawili w Ratuszu 
wyniki badań pn. „Rzeszowska Diagnoza Społeczna 2015”. Wyjaśnił, że badanie zrealizowano 
na próbie 800 dorosłych mieszkańców wylosowanych z bazy ewidencji ludności Urzędu 
Miasta Rzeszowa i jak wynika z przeprowadzonych badań, 55 proc. mieszkańców urodziło 
się w Rzeszowie, a 45 proc. tu się przeprowadziło. Najczęstszym powodem przeprowadzki 
była praca (34 proc.). Blisko trzy czwarte mieszkańców nie zamierza wyprowadzać się z 
miasta w ciągu najbliższych pięciu lat, natomiast wyprowadzkę planuje tylko 5 proc. Jeśli 
chodzi o jakość życia w Rzeszowie, to 82 proc. ankietowanych jest zadowolonych z tego, że 
mieszka w Rzeszowie, niezadowoleni to zaledwie 2 proc. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że zatwierdza 
się bez uwag Protokół Nr XVII/1/2015 z XVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu  
27 października br. Poinformował ponadto, że 8 grudnia br. o godz. 1100 w Ratuszu odbędzie 
się posiedzenie Komisji Ekonomiczno-Budżetowej, a tematem obrad będzie zaopiniowanie 
projektu budżetu Miasta i WPF na 2016 r.  
 

Ogłoszono 10 –minutową przerwę. 
 
Ad. 6 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Następnie przedstawiła 
uzasadnienie do ww. projektu uchwały oraz zgłosiła autopoprawkę. Wyjaśniła, że zapis  
w poz. 4 załącznika nr 1 do projektu uchwały, który brzmi : „Budynki lub ich części zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” jest błędnie 
sformułowany, a prawidłowy zapis powinien brzmieć: „Budynki lub ich części związane  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”  (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Radny Pan Robert Kultys – wyraził zadowolenie, że w projekcie uchwały zawarte są też 
częściowe obniżki podatku, jednak wskazał, że warto byłoby przedstawić Wysokiej Radzie 
prognozę wzrostu podatków. Dodał, że można przewidywać, iż w najbliższych latach,  
w związku ze wzrostem zadłużenia, Miasto będzie zmuszone podnosić podatki m.in. od 
nieruchomości. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Moim zdaniem nie 
ma takiej potrzeby. Liczyłbym na to, że wzrosną nasze dochody dzięki takiemu działaniu,  
że wzrośnie podatek PIT i CIT, ponieważ wzrosną zarobki mieszkańców, a także ilość miejsc pracy, ilość 
firm i ich zyski.” 
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Radny Pan Wiesław Buż – dodał: „Jeśli buduje się w Rzeszowie wiele tysięcy powierzchni  
o różnym przeznaczeniu to to jest rozwój miasta i potencjalny, bezwzględny wzrost przychodu do kasy 
miasta. Należy tak torować gospodarkę, żeby jak najwięcej podmiotów się budowało, oddawało do użytku 
i płaciło podatki.” 
 
Radny Pan Bogusław Sak – przychylił się do wypowiedzi przedmówców w kwestii 
pozyskiwania nowych przychodów m.in. z zysków nowych firm. Zapytał również, czy istnieje 
możliwość wprowadzenia ulgi podatkowej dla podmiotów, w tym spółdzielni, które 
prowadzą działalność kulturalną w postaci osiedlowych domów kultury.  
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała, że nie można zwolnić 
osiedlowych domów kultury z płacenia podatku, gdyż byłoby to nierówne traktowanie 
podmiotów. Dodała, że na kulturę przeznaczana jest znaczna część budżetu i zdecydowanie 
lepiej pozyskiwać te środki i finansować kulturę z budżetu Miasta niż poprzez ubytki  
w dochodach. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w trybie ad vocem 
odpowiedział, że również widzi potrzebę dofinansowania spółdzielczych domów kultury  
i warto się nad tą kwestią zastanowić. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (wraz  
z autopoprawką) została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 8 głosach 
wstrzymujących. 
 
Ad. 7 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji  
o nieruchomościach i obiektach budowlanych (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
i załącznikami, stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych została przyjęta 22 głosami „za”, 
bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
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Ad. 8 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach (projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 
została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”). 
 
Ad. 9 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji  
o gruntach została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 
 
Ad. 10 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
przyjęta jednogłośnie (24 głosami „za”). 
 
Ad. 11 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2016, przedstawionych 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie,  
ul. Naruszewicza 18. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2016, 
przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18 została przyjęta 14 głosami „za”, przy jednym głosie 
przeciwnym i 9 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 11a 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie  
(24 głosami „za”). 
 
Ad. 12 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen 
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 
o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem 
i załącznikiem, stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji w imieniu Klubu Radnych PiS wyraził 
zdumienie związane z podwyżką cen biletów. Wskazał, że w niedługim czasie zostanie 
wprowadzona w centrum Miasta strefa płatnego parkowania, której jednym  
z głównych celów jest zachęcenie mieszkańców Rzeszowa do zwiększonego korzystania  
z komunikacji miejskiej. Powiedział: „Przeprowadzono również szereg różnych działań 
inwestycyjnych, jak np. wprowadzenie buspasów, wymiana wiat przystankowych i taboru 
autobusowego, które również miały zachęcić do podróżowania MPK. Konsekwentnie, aby całkowicie 
przekonać do tego mieszkańców powinno się obniżyć ceny biletów, gdyż czynnik ekonomiczny jest 
jednym z najważniejszych i decydujących czynników wyboru. Podwyżka ceny biletu 
jednoprzejazdowego powinna skoncentrować się na tym, aby obniżyć ceny biletów okresowych. Takich 
obniżek dokonały już np. Olsztyn, Biała Podlaska, Kraków, Białystok. W naszym przekonaniu Rzeszów 
również powinien zmniejszyć cenę biletów okresowych.” 
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Radny Pan Waldemar Kotula – przypomniał, że ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce 
w październiku 2012 r., a w przeciągu tego czasu cena oleju napędowego znacznie zmalała. 
W związku z powyższym zapytał, jaki czynnik wpłynął na podwyżkę cen biletów.  
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – zaznaczył, że wzrosła 
cena tylko biletu jednoprzejazdowego, a ulgi, które obowiązują w Rzeszowie nie zmieniają się. 
Poinformował również, że we wskazanym przez Radnego Pana Marcina Fijołka Krakowie lub 
Białymstoku, cena biletu miesięcznego jest niższa, ale tylko w strefie miejskiej. W strefie 
pozamiejskiej jest dużo wyższa, a w Rzeszowie utrzymuje się na tym samym poziomie. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał, czy podejmując ww. uchwałę i podnosząc cenę biletu 
jednoprzejazdowego, nie można obniżyć ceny biletu sieciowego, aby była na nie większa 
podaż. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że ceny biletów można 
obniżać, ale wówczas komunikację miejską trzeba będzie pokrywać z podatków oraz z kwot 
przeznaczonych np. na inwestycje.  
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – dodał, że Rada Miasta 
sukcesywnie obniża ceny biletów miesięcznych.  
 
Radny Pan Wiesław Buż – wskazał, że omawiana podwyżka biletu jednoprzejazdowego nie 
jest tak znacząca. Powiedział również, że wskazane wcześniej inwestycje mające na celu 
uatrakcyjnienie korzystania z komunikacji miejskiej były bardzo kosztowne. Na podwyżkę 
cen biletów nie wpływa tylko koszt paliwa, ale również opony, przeglądy, koszty płacowe, 
zwiększenie wozokilometrów itp. Kończąc swoją wypowiedź podkreślił, że te regulacje 
cenowe są niezbędne i Klub Radnych Rozwoju Rzeszowa będzie głosował za przyjęciem ww. 
uchwały.  
 
Radny Pan Robert Kultys – wskazał, że bardzo istotny w omawianym temacie jest problem 
urbanistyczny polegający na rozpraszaniu zabudowy na zbyt dużym terenie, co powoduje 
zwiększenie kosztów m.in. komunikacji publicznej. Dodał, że moment podnoszenia kosztów 
biletów w sytuacji, gdy niedługo zostanie wprowadzona strefa płatnego parkowania jest 
wyjątkowo niefortunny. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poparł propozycję 
obniżenia ceny biletów okresowych. Stwierdził, że taki pomysł sprawdził się już w Rzeszowie, 
gdy obniżono cenę biletu miesięcznego ze 120 zł na 98 zł, gdyż zgodnie  
z Krzywą Laffera obniżone ceny to większe wpływy. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przyznał, że moment 
wprowadzania podwyżek biletów nie jest fortunny, jednak zaznaczył, że są to względy 
marketingowe, propagandowe, polityczne. Jednak ekonomia rządzi się swoimi prawami  
i lepiej jest to zrobić od razu, tym bardziej, że przeważnie pod koniec roku przeprowadzane 
są tego typu regulacje, dlatego wprowadzenie strefy płatnego parkowania nie powinno się  
z tym wiązać. Kończąc wypowiedź, zaproponował, aby omawianą podwyżkę przyjąć  
i obserwować jak wpłynie ona na sytuację i korzystanie z transportu publicznego. 
 
Radny Pan Robert Homicki – zauważył, że w przypadku kupna przez mieszkańca 2 razy 
dziennie biletu normalnego w podwyższonej cenie 3 zł w dni robocze, tj. 20 dni w miesiącu, 
w skali miesiąca wzrośnie cena tylko o 8zł. Dodał również, że bilety jednoprzejazdowe kupuje 
się głównie incydentalnie, a nie stale.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie.  
 
 Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa –  przed poddaniem 
projektu uchwały pod głosowanie, zgłosił autopoprawkę. Wskazał, iż w § 1, w drugim 
wierszu, przed słowem „cen” zabrakło słowa „maksymalnych”. Cały paragraf powinien 
brzmieć: „W uchwale Nr XLVI/886/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r.  
w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto 
Rzeszów(Dz. Urz. Woj. Podk. Poz. 536 z dnia 30 stycznia 2013 r.) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie 
jak załącznik do niniejszej uchwały”. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 
maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów 
(wraz z autopoprawką) została przyjęta 15 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych i 1 
głosie wstrzymującym.  

 
Ad. 13 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta 
Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia 
wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 18 do protokołu).  
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Radny Pan Robert Kultys – powiedział, że brakuje całościowego spojrzenia na strefę płatnego 
parkowania oraz wyraził przekonanie, że tak wysoki abonament w samym centrum zaszkodzi 
Starówce i spowoduje stopniowe wyludnianie oraz brak zainteresowania ze strony 
przedsiębiorców. Wskazał również, że przy okazji wprowadzenia strefy płatnego parkowania 
należałoby przede wszystkim zwiększyć strefę ruchu pieszego w centrum, np. poprzez 
wyłączenie z ruchu samochodowego ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej oraz Placu 
Farnego, czy ul. Mickiewicza. Dodał, że wokół strefy chronionej powinny być usytuowane 
parkingi wielopoziomowe.  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zauważył, że bardzo ważnym aspektem jest parkowanie przez 
osoby niepełnosprawne, które w całej strefie powinno być bezpłatne. Powiedział, że takie 
rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem w wielu miastach Polski. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zacytował fragment 
dokumentu pn. „Polityka Parkingowa Miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025”: 
„Wprowadzając system płatnego parkowania należy liczyć się z protestami mieszkańców. 
Prawdopodobnie będą okazywać swoje oburzenie niezależnie od wysokości wprowadzonych opłat  
i zakresu podstref. Dlatego wydaje się logiczne, by od razu zastosować wariant, który z punktu widzenia 
mieszkańców może być najdroższy, ale z punktu widzenia miasta – najskuteczniejszy. Wprowadzenie 
stref będzie stanowiło stymulację dla posiadaczy nieruchomości w strefie do wydzielenia i zamknięcia 
własnych parkingów, co w przyszłości pokaże, jaki jest rzeczywisty popyt na miejsca parkingowe w tym 
rejonie. Zaleca się dokonanie analiz kontrolnych po roku od wprowadzenia strefy płatnego parkowania 
celem dokonania ewentualnych korekt w funkcjonowaniu strefy.” Biorąc pod uwagę całe 
opracowanie wskazał, że w chwili obecnej nie powinno wprowadzać się żadnych zmian. 
Podczas ostatniej sesji zostały uchwalone kwoty, które są niższe niż sugeruje ww. 
opracowanie. Jeśli chodzi o propozycję zgłoszoną przez swojego przedmówcę, zauważył że 
niepełnosprawni powinni mieć szersze miejsca do parkowania, a zdaniem autorów ww. 
dokumentu powinno być 50 miejsc dla niepełnosprawnych i należałoby sprawdzić, czy 
spełniamy ten wymóg. 
 
Radny Pan Waldemar Kotula – zapytał, czy w parkometrach można zapłacić kartą 
zbliżeniową. 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że jest 
taka możliwość. Odnosząc się do kwestii osób niepełnosprawnych powiedział, że ustalono 
spotkanie z Komisją ds. Orzekania o Niepełnosprawności, która wskaże ilość i usytuowanie 
miejsc parkingowych dla ww. osób. Wskazane również zostaną miejsca dla kobiet w ciąży. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie.  
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Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych 
miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz 
wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej  
i sposobu ich poboru została przyjęta 14 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych  
i 8 głosach wstrzymujących.  
 

Ogłoszono 10 –minutową przerwę. 
 
Obrady prowadził Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa 

 
Ad. 14 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach Wieniawskiego 
i Łukasiewicza w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały 
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 19 
do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach 
Wieniawskiego i Łukasiewicza w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 
 
Ad. 15 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego  
w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 20 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  
ul. Broniewskiego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 16 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości Gminy 
Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości Gminy 
Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 17 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 
przy ul. Powstańców Listopadowych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych została przyjęta jednogłośnie  
(18 głosami „za”). 
 
Ad. 18 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych 
położonych w budynkach przy ul. Langiewicza 15, Langiewicza 17 w Rzeszowie. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 23 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych 
położonych w budynkach przy ul. Langiewicza 15, Langiewicza 17 w Rzeszowie została 
przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 18a 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. Następnie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały (projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, stanowi załącznik nr 24 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 
na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział  
w Tarnowie została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 
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Ad. 19 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały 
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (projekt uchwały, wraz z 
uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 25 do protokołu). Poinformował, że żeby sprawnie 
przeprowadzić procedurę wyboru wniosków do RBO na 2017 rok należy już teraz wybrać 
Komisję żeby miała dostatecznie dużo czasu na przeanalizowanie wniosków  
i dotychczasowych doświadczeń. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.  
 
 Radny Pan Marcin Fijołek w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił kandydatury Radnych: 

Pana Waldemara Kotuli i Pana Grzegorza Koryla. 
 Radny Pan Bogusław Sak w imieniu Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa zgłosił 

kandydaturę Radnego Pana Wiesława Buża. 
 Radny Pan Wisław Buż zgłosił kandydaturę Radnego Pana Sławomira Gołąba. 
 Radny Pan Janusz Micał zgłosił kandydaturę Radnego Pana Mirosława Kwaśniaka. 
 Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił kandydaturę Radnej 

Pani Jolanty Kaźmierczak i zaproponował, aby Radny Pan Wiesław Buż został 
Przewodniczącym ww. Komisji. 

 
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji i sprzeciwu wobec zgłoszonych kandydatur, 
przystąpiono do głosowania. 
 
 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego została 
przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 19a 
Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 
Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce” w ramach konkursu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Współpraca  
z Polonią i Polakami za granicą” w 2016 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. 
projektu uchwały (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.  
„I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce” w ramach konkursu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą” w 2016 r. została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 
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Ad. 19b 
Pan Wisław Buż – 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 27 do protokołu).  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta jednogłośnie (16 głosami 
„za”). 
 
Ad. 20 
Radna Pani Danuta Solarz – złożyła wniosek o następującej treści: 
„Zwracam się z prośbą, w imieniu mieszkańców Słocina, o wybudowanie chodnika na odcinku  
ul. Powstańców Śląskich wzdłuż nowo wybudowanego przedszkola – do skrzyżowania obok szkoły  
w Słocinie – dla poprawy bezpieczeństwa dzieci.”  
Radna Pani Maria Warchoł – złożyła wniosek o następującej treści: 
„Szanowny Panie Prezydencie. 
1) Mieszkańcy ul. Strzyżowskiej proszą o wykonanie kanalizacji deszczowej (odwodnienia)  

ul. Strzyżowskiej. Woda deszczowa zalewa ich domy, garaże, piwnice i działki powodując duże 
zniszczenia. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak kanalizacji deszczowej na odcinku  
ul. Strzyżowskiej od skrzyżowania z ul. Ustrzycką do skrzyżowania z ul. Mielecką. Źle 
wyprofilowana ulica oraz zniszczona nawierzchnia asfaltowa dodatkowo potęguje ten problem. 

2) Stosunkowo krótka ul. Kolejowa jest bardzo często używanym i przeciążanym łącznikiem w ruchu 
drogowym od Dworca Głównego PKP i PKS do ul. Piłsudskiego. Wymaga ona remontu 
nawierzchni, prawdopodobnie z niezbyt wysokimi nakładami finansowymi. W imieniu 
użytkowników proszę o wykonanie remontu tej nawierzchni ul. Kolejowej.” 

 
Radny Pan Witold Walawender – złożył wniosek o następującej treści: 
„W imieniu mieszkańców os. Kmity serdecznie proszę o wykonanie i poprawę ulicy w rogu  
ul. Bohaterów i ul. Chruściela w Rzeszowie, a dokładnie naprawę wyrwy u zbiegu w/w ulic.” 
Radny Pan Witold Walawender – złożył wniosek o następującej treści: 
„W imieniu mieszkańców Osiedla Baranówka obejmujące z jednej strony ulice: Tarnowską, Zajęczą, 
Furtaka, Ropczycką, Parkową wraz z bocznymi, zaś z drugiej strony rejon ulic: M. Kolbego, Prymasa 
Tysiąclecia, Raginisa oraz sąsiednich, proszę o zabezpieczenie środków na wykonanie krótkiego odcinka 
ulicy (o podobnej długości jak zlikwidowany łącznik), który łączyłby ulicę Tarnowską z ulicą M. Kolbego 
przebiegając po terenie położonym na południe od dotychczasowego łącznika i będącym własnością 
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Miasta (działki 163/7, 162/20, 162/22, 161/6 w obr. 213). Prośbę swą motywuję tym, iż w/w mieszkańcy 
zostali pozbawieni wzajemnego połączenia komunikacyjnego. Stało się tak w wyniku zamknięcia ulicy 
dojazdowej, z której do tej pory mieszkańcy korzystali. W tym momencie inwestor wznosi tam obecnie 
budynki mieszkalne i dotychczasowy łącznik stał się niedostępny. Obecna sytuacja dla mieszkańców Os. 
Baranówka jest bardzo niekorzystna. Proszę więc Pana Prezydenta o możliwe szybkie rozstrzygnięcie i 
spowodowanie pilnego podjęcia stosownych prac.”  
Radny Pan Stanisław Ząbek – złożył wniosek o następującej treści: 
„Szanowny Panie Prezydencie. 
Nawiązując do wielokrotnych próśb i kierowanych do UM pism, ponownie zwracam się z prośbą  
o pilne podjęcie decyzji o budowie parkingu na zapleczu ODK w miejscu przykrytego rowu na osiedlu 
Biała. 
Wyjątkowo ciasny układ komunikacyjny rejonu skrzyżowania ulic. K. Wojtyły z ul. Miłą gdzie strefa 
budynków szkoły i Domu Kultury dodatkowo utrudnia dowóz dzieci do szkoły i zajęcia w ODK 
wymusza potrzebę budowy w/w parkingu. Kierując się nadrzędnym celem poprawy bezpieczeństwa 
uczących się dzieci oraz drożnością istniejącego układu komunikacyjnego składam na Pana ręce 
niniejszą prośbę.” 
Radny Pan Waldemar Kotula – złożył wniosek o następującej treści: 
„1. Proszę rozwiązać problem wody stojącej na ul. Krzywoustego. 
2. Proszę naprawić oświetlenie na schodach z osiedla Piastów na parking przy wieżowcu Vispro. 
3. Czy jest możliwość wybudowania prawoskrętu z ulicy Chrobrego w ulicę Dąbrowskiego? 
4. Kiedy Miasto planuje realizację oświetlenia w okolicy przedszkola na ulicy Dominikańskiej?” 
Radny Pan Janusz Micał – złożył wniosek o następującej treści: 
„Panie Prezydencie! 
Proszę w imieniu mieszkańców ul. Poznańskiej o wybudowanie chodnika długości 200mb przy  
ul. Poznańskiej pomiędzy halą sportową a prywatnymi domkami, przy tej ulicy zlokalizowanymi. Teren 
jest własnością Politechniki Rzeszowskiej, ale Pan Rektor Marek Orkisz i Pan Kanclerz Janusz Bury 
wyrazili chęć wybudowania tego chodnika wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa w celu poprawienia 
bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie. Dlatego proszę Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca o spotkanie 
z władzami Politechniki Rzeszowskiej i wspólne działanie w celu wykonania tej bardzo niezbędnej 
inwestycji dla potrzeb mieszkańców i studentów.”  
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Radny Pan Robert Homicki – złożył wniosek o następującej treści: 
„1. Proszę o postawienie koszy na psie nieczystości na osiedlu Krakowska-Południe, ul. Solarza  
i okolice. 
2. Awaria oświetlenia przy ul. Św. Faustyny – proszę o interwencję.” 
Radny Pan Roman Jakim – zgłosił wniosek o następującej treści: 
„1. Zgłaszam wniosek, aby godziny użytkowania buspasów przez innych użytkowników były 
jednakowe. Różnią się godziny takich ulic jak np. ul. Sikorskiego z ul. Lisa Kuli czy Dąbrowskiego. 
2. W imieniu pracowników WSK i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy proszę o informację jaka 
jest przyczyna zakorkowania ul. Powstańców Warszawy, permanentnie od ok. 2 tygodni. Korki te 
zaczynają się już w godzinach porannych i ciągną się od Szpitala Wojewódzkiego nr 2 do sygnalizacji 
świetlnej na Nowym Mieście.”  
Radny Pan Stanisław Ząbek – zgłosił wniosek o następującej treści: 
„Z uwagi na bezpieczeństwo głównie rowerzystów, proszę o przykrycie odcinka (ok. 4-metrowego) 
otwartego rowu przydrożnego na wysokości skrzyżowania ul. Malowniczej z ul. Białogórską (pomiędzy 
zakończonym odcinkiem a wjazdem). Jest to również odcinek zwężenia jezdni z 4 pasów ruchu do 2.” 
Podczas XIX sesji odbytej w dniu 1 grudnia 2015 roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XIX/388/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 
2. Uchwała Nr XIX/389/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2015 r.  
 

3. Uchwała Nr XIX/390/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 
2015 r. 

 
4. Uchwała Nr XIX/391/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 
 

5. Uchwała Nr XIX/392/2015 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2015 rok.  

 
6. Uchwała Nr XIX/393/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

 



19  

7. Uchwała Nr XIX/394/2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 
oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 

 
8. Uchwała Nr XIX/395/2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru 

informacji o lasach. 
 

9. Uchwała Nr XIX/396/2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru 
informacji o gruntach. 

 
10. Uchwała Nr XIX/397/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 
 

11. Uchwała Nr XIX/398/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na 
rok 2016, przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18.  

 
12. Uchwała Nr XIX/399/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

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

13. Uchwała Nr XIX/400/2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 
ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 
14. Uchwała Nr XIX/401/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach 

publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych 
oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty 
dodatkowej i sposobu ich poboru. 

 
15. Uchwała Nr XIX/402/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych 

przy ulicach Wieniawskiego i Łukasiewicza w Rzeszowie. 
 

16. Uchwała Nr XIX/403/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy  
ul. Broniewskiego w Rzeszowie.  

 
17. Uchwała Nr XIX/404/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 

nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów.  
 

18. Uchwała Nr XIX/405/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych.  
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19. Uchwała Nr XIX/406/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Langiewicza 15, Langiewicza 17 
w Rzeszowie. 
 

20. Uchwała Nr XIX/407/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. Oddział w Tarnowie. 
 

21. Uchwała Nr XIX/408/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego. 
 

22. Uchwała Nr XIX/409/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn. I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce” w ramach konkursu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Współpraca  
z Polonią i Polakami za granicą” w 2016 r.  
 

23. Uchwała Nr XIX/410/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi.  
 
Na tym protokół zakończono. 

 
Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1215. 
 

                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 
 

Protokołowała:                                                                            Andrzej Dec 
 

Magdalena Kruk 
 

Sprawdził: 
               

                Dyrektor  
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
         Mirosław Kubiak 


