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Protokół Nr XXIX/1/2016 
z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 16 sierpnia 2016 r.  
w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 
Na ustawowy skład 25 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności 21 radnych, co 
stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  
nr 1 do protokołu). 
 Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - otworzył XXIX sesję Rady Miasta 
Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta, Zastępców Prezydenta Miasta 
Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu),  
a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji. 
 
Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, na 
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (wniosek stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu). 
 
Następnie przedstawił porządek obrad XXIX sesji Rady Miasta (porządek obrad stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu): 
 

1. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Podkarpackiego (dot. Uchwały Nr XXVII/587/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.). 

 
2. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego (dot. Uchwały Nr XXVII/586/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.). 
 

3. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. 
 
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 

Rzeszowa na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Ad. 1. Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiając projekt 
uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Podkarpackiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu) powiedziała: „W imieniu Prezydenta Miasta proszę o podjęcie uchwały w sprawie 
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2016 roku o stwierdzenie nieważności 
uchwały Nr XXVII/587/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu 
gen. W. Andersa. Jak wspomniałam, plan ten został uchwalony przez Radę Miasta po 
przejściu pełnej procedury, uzyskaniu odpowiednich opinii, uzgodnień i odbyciu dyskusji 
publicznej. Został przedstawiony, w imieniu Prezydenta Miasta, przez autorów tego projektu. 
Wojewoda Podkarpacki, rozstrzygnięciem nadzorczym z 19 lipca stwierdził nieważność tej 
uchwały z racji uchybień polegających na błędach zarówno niezgodności z ustawą jak  
i rozporządzeniem i technik prawodawczych. Ponieważ po przeanalizowaniu tych uwag, nie 
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podzielamy stanowiska Wojewody Podkarpackiego, w związku z tym prosimy o wyrażenie 
zgody na wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego. W ten sposób sąd oceni argumenty 
Prezydenta Miasta i argumenty Wojewody Podkarpackiego i okaże się, czy uchwała  
w sprawie planu miejscowego może pozostać w obrocie prawnym, czy też w całości, lub 
części, jest konieczna korekta.” 
 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zabierając głos w dyskusji 
powiedział: „Jest to dla mnie trochę dziwna sytuacja jeżeli w ten sposób podchodzimy do 
uwag, czyichkolwiek uwag. Ja bym nawet nie nazwał tego uchybieniami, jak przed chwilą 
Pani Dyrektor powiedziała, bo wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym nazywa to 
istotnym naruszeniem zasad sporządzania planu i jeżeli w tym rozstrzygnięciu, na 9 stronach, 
Wojewoda przedstawia argumenty czy fakty, które rozmijają się z przepisami, tak bym 
powiedział ogólnie, to czy nie właściwszym byłoby uwzględnienie tych uwag i niekierowanie 
tego do sądu, bo to w żaden sposób nie rozwiąże problemu. Jeżeli naruszamy ustawy, to w ten 
sposób nie poprawiamy w żadnym zapisie tych naszych rozstrzygnięć. Widziałbym inną drogę 
postepowania i Wysoką Radę do tego bym zachęcał.”  
 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydenta Miasta Rzeszowa - stwierdził, że decyzję w sprawie 
rozstrzygnięcia nadzorczego do uchwały Rady Miasta podjęli urzędnicy, a nie Wojewoda 
Podkarpacki. Zwrócił uwagę na brak doświadczenia i nieznajomość zasad ww. urzędników, 
którzy mają krótki staż pracy w Urzędzie Wojewódzkim i przez to dochodzi do sytuacji 
stwierdzania nieważności uchwał Rady Miasta. Dodał, że takie działania wstrzymują 
możliwość rozwoju Rzeszowa i Podkarpacia.  
 Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - odnosząc się do 
wypowiedzi Pana Waldemara Szumnego - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, poinformowała 
że: „W rozstrzygnięciu nadzorczym jest pouczenie Wojewody Podkarpackiego, że na 
rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Ponadto, rozumiem, że na kilku stronach są 
zastrzeżenia, które zdaniem wojewody naruszają prawo. Również nasze wyjaśnienia, 
przedstawione także na wielu stronach, jakby pokazują to z innej strony, że to naruszenie 
prawa, jak oceniamy, nie jest tym naruszeniem istotnym i nie powinno być powodem 
uchylenia ważnego dokumentu. Jak Państwo pamiętają, jest to duże osiedle w rejonie 
Baranówki 4. Tam są inwestorzy oczekujący na realizacje swoich zamierzeń inwestycyjnych. 
Plan był przygotowywany niezwykle starannie. Jest to bardzo korzystane rozwiązanie, że 
możemy zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie tego sporu, ponieważ jest inne zdanie 
oceniających ze strony Prezydenta Miasta a inne Wojewody Podkarpackiego. Nadmieniam, że 
nie jest to pierwszy raz, gdy Miasto oddaje sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd. Miasto 
zwracało się do sądu w kilku sprawach związanych z planowaniem przestrzennym i takie 
rozstrzygnięcia sąd wydawał, dla Miasta w kilku przypadkach korzystne.” 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Ze względu na objętość 
argumentacji obu stron i szczegółowość, Rada Miasta nie jest w stanie rozstrzygnąć, która ze 
stron prawniczych ma rację. Jeżeli dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa i Prezydent 
Miasta uważają, że sprawę należy skierować na drogę sądową, to niech sąd rozstrzygnie, 
zbada wszystkie niuanse prawne i faktyczne. Po wyroku będzie wiadomo, czy na przyszłość 
warto zaufać opiniom, jakie radni otrzymują.” 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl - zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Nie chcę teraz 
rozstrzygać kto ma rację, a kto nie. Ale muszę stwierdzić z całą stanowczością, że występują 
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braki w przygotowaniu dokumentów i materiałów na sesję. Uważam, że radni powinni 
otrzymać rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego oraz odpowiedź, lub 
wyjaśnienia, złożone przez Miasto. We własnym zakresie uzyskałem rozstrzygnięcie nadzorcze 
wydane przez wojewodę, w którym jest bardzo dużo punktów. Ja nie jestem prawnikiem, 
dlatego proszę, aby prawnik urzędu Miasta odniósł się do ww. materiału, czy faktycznie 
zarzuty są bezpodstawne. Następnym razem, w przypadku sesji nadzwyczajnej, radni powinni 
otrzymać pełne materiały oraz opinie radców prawnych. Na ich podstawie radni będą mogli 
wypracować swoje zdanie przy podejmowaniu decyzji.” 
 
Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - poinformowała, że: 
„Uchwała, która wyraża zgodę na wniesienie skargi dopiero upoważnia Miasto do 
opracowania pełnej interpretacji odpowiedzi na rozstrzygnięcie nadzorcze. To jest skarga na 
rozstrzygnięcie. Mając zgodę Rady Miasta zostanie dopiero opracowana dokładna analiza 
zarzutów zawartych w rozstrzygnięciu nadzorczym i odpowiedź Miasta, która zostanie 
skierowana do sądu za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego. Państwo radni mogą 
otrzymać odpowiedź Miasta, jako informację publiczną. Wojewoda, w tym momencie, ma 
także możliwość weryfikacji swojego stanowiska. Taka jest procedura. Jeżeli podtrzyma swoje 
zarzuty, wtedy sąd rozpatruje skargę, a wojewoda przedstawia odpowiedź na skargę. To są 
pisma procesowe. Jest to skomplikowana procedura, którą Miasto prowadziło już 
wielokrotnie. To nie jest jakieś nadzwyczajne wydarzenie, a tylko  z racji terminów złożenia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, została skierowana prośba o odbycie sesji 
nadzwyczajnej. Zgoda Rady Miasta będzie skutkować opracowaniem szczegółowych 
wyjaśnień do każdego zastrzeżenia zgłoszonego przez wojewodę. Poprzednie pisma, które 
składało Miasto, jako wyjaśnienia na pisma wojewody, nie znalazły uznania z jego  strony.  
W związku z tym, dopiero w analizie rozstrzygnięcia nadzorczego, które jest kolejnym etapem 
po uwagach, będzie zawarta dokładna odpowiedź na każdy z tych zarzutów.” 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Gdyby to nie była sesja 
nadzwyczajna, sprawa byłaby omówiona na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej. 
Byłyby warunki do szczegółowej analizy materiałów i argumentów obu stron. Jeżeli zostanie 
sporządzony przez Miasto wniosek do sądu, przekażę go państwu radnym w formie 
elektronicznej i ewentualnie stanowisko Wojewody Podkarpackiego, jeżeli zostanie 
udostępnione.” 
 
Radny Pan Robert Kultys - stwierdził, że w Polsce powinna nastąpić zmiana całego 
ustawodawstwa w zakresie planowania przestrzennego. Zapisy prawa są niejednoznaczne  
i dochodzi do sytuacji, gdy urzędnicy, urbaniści i architekci w różny sposób interpretują 
przepisy. Dochodzi do sytuacji, że także urzędy, w różnych częściach Polski, w różny sposób 
określają wymogi, które należy spełnić przy np. przy projektach budowlanych. Zasugerował, 
aby rozważyć wystąpienie Miasta do rządu RP z wnioskiem o zmianę przepisów prawnych  
w zakresie planowania przestrzennego i budownictwa.  
 Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - poinformował,  że od ponad 
dwóch lat w Polsce funkcjonuje „Komisja kodyfikacyjna ds. prawa budowlanego. Obecny 
rząd zamierza kontynuować jej prace. Może będą wprowadzone generalne zmiany.”  
 Pan Tadeusz Ferenc - Prezydenta Miasta Rzeszowa - stwierdził, że plan zagospodarowania 
przestrzennego został prawidłowo przygotowany. Dodał, że był on także przeanalizowany 
przez Komisję Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta. Potwierdził, że jest różna interpretacja 
przepisów przez urzędników. Poprosił Radę Miasta o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
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skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.  
 Radny Pan Robert Kultys - stwierdził, że poprzednia wypowiedź nie miała na celu 
wykazania „złej woli urzędników. Wskazałem tylko, że ustawodawstwo jest wieloznaczne i że 
bardzo często jest potrzebna interpretacja sądów.” 
 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jak można 
inaczej zinterpretować, co sąd może zrobić innego, jeżeli jeden z zarzutów, z tych wielu, mówi 
o tym, że: ustaliliśmy w naszej uchwale nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 
czterech metrów, a na rysunku wyznaczyliśmy tę linię w odległości siedmiu metrów. Czy od 
interpretacji sądu zależy uznanie – czy siedem metrów jest równe czterem metrom? Takich 
uwag jest dużo i należy się odnieść do nich wszystkich. Któryś z urzędników prawdopodobnie 
nie ma racji. Dlatego chciałbym wiedzieć, na jakim etapie popełniamy błąd. Czy popełniamy 
błąd podejmując taką uchwałę, czy powinniśmy dokładniej przeanalizować, czy faktycznie te 
zapisy są do poprawienia.” 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Sala obrad Rady Miasta nie 
jest dobrym miejscem na tak szczegółowe analizy. Jeżeli jest tak dużo uwag, powinno odbyć 
się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej.” 
 
Radny Pan Robert Kultys - zauważył, że jeżeli występują tak oczywiste rozbieżności, to 
zapewne sąd orzeknie, że zasadne jest unieważnienie planu zagospodarowania przestrzennego 
dla osiedla Baranówka i gen. Andersa. Stwierdził, że na sesji Rady Miasta, bez dodatkowych 
materiałów, tj. rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego, wraz  
z uzasadnieniem, oraz wyjaśnień złożonych przez Miasto, trudno rozstrzygnąć o zasadności 
zarzutów.  
 
Radna Pani Grażyna Szarama - zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Ponieważ 
rzeczywiście w tych dokumentach są tak duże rozbieżności, zastanawiam się jeszcze nad jedną 
kwestią – kwestia procedowania. Może należałoby wcześniej – tylko, że wiemy, iż te terminy 
są bardzo krótkie – doprowadzić do tego, aby prawnicy Urzędu Miasta i Urzędu 
Wojewódzkiego spotkali się i przedyskutowali każdy z tych punktów, który budzi wątpliwości  
i takie rozbieżności.”  
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zauważył: „Miasto może zrezygnować  
z tego wniosku, przyjmując argumenty Wojewody Podkarpackiego, które będą odpowiedzią 
na wspomniany wniosek. Miasto może przyznać rację wojewodzie. Jeżeli taka będzie decyzja 
radnych, to odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej. Zostaną jej 
przekazane wszystkie materiały. Ale dzisiaj Rada Miasta musi podjąć decyzję, czy wyrazić  
zgodę na skierowanie sprawy do sądu.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek - zapytał: „Czy w związku z tym, że została podjęta uchwała, 
która w przekonaniu wojewody miała tyle uchybień, nie możemy jeszcze raz procedować tego 
planu? Planu poprawionego, pozbawionego tych wadliwości, na które wskazuje wojewoda. 
Po prostu przyjąć poprawiony plan jeszcze raz.” 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Ten wniosek jest dowodem 
na to, że Prezydent Miasta i dyrektor Biura Rozwoju Miasta uznali, iż Miasto nie chce przyjąć 
takiego rozwiązania.” 
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Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - stwierdziła: 
„Odnośnie uwagi Pana Przewodniczącego Waldemara Szumnego - owszem, ten zarzut 
dotyczący odległości siedmiu czy czterech metrów był analizowany. Naszym zadaniem jest 
prawidłowo. Trudno na sesji rozstrzygać spór prawny. Jeżeli Rada Miasta wyrazi zgodę na 
złożenie skargi, szczegółowo odpowiemy na każdy z tych zarzutów, który jest zawarty  
w rozstrzygnięciu nadzorczym.” 
 
 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Podkarpackiego została przyjęta 12 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  
9 głosach wstrzymujących.  
 
Ad. 2 Pani Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Podkarpackiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu) 
 Radny Pan Marcin Fijołek - powiedział: „Jest prośba od radnych - w sytuacji, gdy mamy 
tego rodzaju zdarzenie jakim jest konflikt prawny między dwoma ośrodkami, bardzo prosimy, 
aby mając z jednej strony argumenty wojewody, byśmy również mieli wgląd  
i możliwość zapoznania się z argumentami Urzędu Miasta Rzeszowa. Bo tak naprawdę, tylko 
wtedy wszyscy radni w sposób indywidualny mogą ocenić, która ze stron ma rację i czy 
rzeczywiście te uchybienia są istotne. Natomiast w tym przypadku wiemy, że tych uchybień 
było bardzo dużo. Mając, tak naprawdę, tylko i wyłącznie wiedzę na temat argumentacji, czy 
uzasadnienia ze strony wojewody, nie sposób zagłosować inaczej. Dlatego bardzo proszę o to, 
żeby na przyszłość taką wiedzę przekazywać radnym.” 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Będę się starał, żeby takie 
dokumenty państwu radnym przedstawiać. Odnośnie dzisiaj rozpatrywanej sprawy, przekażę 
radnym wszystkie dokumenty, jakie będą dostępne.”  
 
 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Podkarpackiego została przyjęta 12 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  
9 głosach wstrzymujących.  
 
Ad. 3 Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  
w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 rok 
została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach 
wstrzymujących.    
Ad. 4 Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na  
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2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Miasta Rzeszowa na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 
przy 1 głosie wstrzymującym.   
Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował Radę Miasta, że  
w rankingu wydatków inwestycyjnych pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” miasto 
Rzeszów zajęło IV miejsce w kategorii miasta wojewódzkie, oraz IV miejsce w rankingu 
wydatków środków unijnych na projekty społeczne.  
 
Rada Miasta Rzeszowa, na XXIX sesji nadzwyczajnej, podjęła niżej wymienione 
uchwały: 
 1. Uchwała Nr XXIX/629/2016 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Podkarpackiego. 
2. Uchwała Nr XXIX/630/2016 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.  
3. Uchwała Nr XXIX/631/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2016 r. 
4. Uchwała Nr XXIX/632/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Miasta Rzeszowa na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad zamknął obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Obrady trwały od godz. 16:00 do godz. 16:35. 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący 
                                                                                         Rady Miasta Rzeszowa 
Anna Blicharska 
 
                                                                                                  Andrzej Dec 
Dyrektor 
Biura Rady Miasta Rzeszowa 
 
 
Mirosław Kubiak 


