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Protokół Nr XXXIII/1/2016 
z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 3 listopada 

2016 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy skład 25 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności 25 radnych, 
co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - otworzył XXXIII 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 Radnych Miasta Rzeszowa, na 
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (wniosek stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu). 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta przedstawił porządek obrad XXXIII sesji 
Rady Miasta (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu): 
 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie nadawania 
honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa. 

 
Ze względu na brak propozycji zmian porządku obrad sesji, przystąpiono do jego 
realizacji. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, iż wniosek  
o zmianę uchwały w sprawie nadawania honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa 
złożyły wspólnie Klub Radnych Rozwój Rzeszowa i Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej, a przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas ostatniej sesji 
Rady Miasta. Przedstawił proponowane w projekcie uchwały zmiany. Powiedział: 
„Pierwsza zmiana zmierza do tego, żeby wyróżnienie Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa 
mogło być wręczone niekoniecznie na uroczystej sesji Rady Miasta Rzeszowa, ale także podczas 
każdej innej uroczystości, którą wspólnie postanowimy zorganizować. Dotychczasowy wymóg 
zobowiązywał Radę Miasta do tego, aby np. podczas organizowanego z takiej okazji koncertu 
w Filharmonii Podkarpackiej, dodawać także te formalne wymogi, typu otwarcie sesji, lista 
obecności, zamknięcie, co zdaniem wnioskodawców nie zawsze jest uzasadnione. To oczywiście 
nie oznacza, że zawsze z tego zrezygnujemy. Decyzje, jak sądzę będą podejmowane w każdym 
konkretnym przypadku. Druga zmiana dotyczy ustanowienia w naszej procedurze 
rozpatrywania wniosków, terminu na zajęcie stanowiska przez Kluby Radnych i Prezydenta. 
Do tej pory takiego terminu nie było, co w praktyce zaowocowało tym, że nieraz musieliśmy 
bardzo długo czekać na zajęcie jakiegokolwiek stanowiska, żeby na koniec się dowiedzieć, że 
stanowiska nie będzie, co się także zdarzyło. Z dotychczasowych zapisów nie wynikało, czy 
Kapituła może podejmować dalsze kroki bez stanowiska Klubu, czy Prezydenta, czy też nie. 
Ustanawiając taki termin i wpisując jednocześnie sformułowanie, iż w razie nie dotrzymania 
terminu, uznaje się, że Klub lub Prezydent nie zajęli stanowiska, bo mają do tego prawo, to 
Kapituła może dalej pracować. Trzecia zmiana dotyczy zmniejszenia wymaganej większości 
niezbędnej do podejmowania pozytywnych opinii przez Kapitułę. Ta kwalifikowana większość 
do tej pory wynosiła ¾ składu Kapituły , natomiast chcemy ją zmniejszyć do 2/3. Ta zmiana 
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bierze się z obserwacji praktyki. Okazało się bowiem, że ten przepis utrudnia nam 
podejmowanie decyzji w niektórych przypadkach i nawiązuje do praktyki ciał kolegialnych nie 
tylko w samorządach, ale i gdziekolwiek indziej. Nie spotkaliśmy się z taką regułą, że aż 3/4 
głosów jest potrzebne do podejmowania wiążących decyzji. Reasumując, są to zmiany z jednej 
strony drobne, bo proste w swoich zapisach, z drugiej strony istotne, ale one wynikają  
z obserwowania praktyki. Być może po procesie, który nas czeka w najbliższych tygodniach  
i miesiącach, a więc rozpatrywania wniosków, jakie wpłynęły, podejdziemy do sprawy 
ponownie. Weźmiemy wtedy pod uwagę doświadczenia i obserwacje i spróbujemy regulamin 
jeszcze raz zmienić, ale być może nie będzie to potrzebne, bo może się okazać, że będzie to dobrze 
funkcjonować”. 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Jeśli chodzi 
o Kapitułę ds. honorowych wyróżnień, to należy uwzględnić to, że w skład Kapituły wchodzi  
7 Radnych, w tym Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele Klubów 
Radnych, jak i przedstawiciele Prezydenta Miasta. Ja również jestem członkiem Kapituły  
i bazując na podstawie ostatnich posiedzeń uważam, że dotychczasowy regulamin jest w miarę 
przystosowany do rzeczywistości. Jeśli chodzi o uchwałę, na podstawie której pracujemy, to jest 
uchwała z 2014 r. Myślę, że do tej pory zapisy tej uchwały się w jakiś sposób sprawdziły. 
Natomiast zmiana, jaką proponuje się w  przedmiotowym projekcie uchwały to zasada, która 
uderza w zasady równości, ponieważ zmiana liczby głosów z 3/4 na 2/3 powoduje to, że my 
jako Radni Klubu PiS, nie mamy żadnego głosu i Kapituła mogłaby pracować bez naszego 
udziału, ponieważ wymagana liczba osób to 6. Tak jak już wspomniał Pan Przewodniczący, 
dyskusje były długotrwałe, ale to świadczy o randze zadań, jakie są przed nami postawione, 
więc my musimy wszyscy wypracować takie stanowisko, aby Honorowymi Obywatelami 
zostawały osoby, które są w pełni uznane nie tylko przez środowiska lokalne, ale także na arenie 
państwowej. Tytuł Honorowego Obywatela otrzymuje osoba, która swoją działalnością, swoimi 
cnotami i cechami charakteru zapisała się nie tylko w naszym mieście, ale rozsławiła imię 
naszego miasta w kraju i poza granicą. Klub Radnych PiS pracuje nad pewnymi zmianami, 
dlatego, że nie sposób nie zgodzić się z tym, że niektóre osoby z tego zacnego świata są bardzo 
skromne i nie zawsze chciałyby w jakiś sposób eksponować swoją osobę i dlatego też można się 
zastanowić, w jaki sposób przyznawać ten tytuł. To jednak powinno w głównej mierze zależeć 
od tej osoby, która ten tytuł miałaby otrzymać. W związku z tym, dotychczasowe zasady 
sprawdzają się na czas obecnej kadencji, natomiast powinniśmy wypracować wspólne 
stanowisko, aby ta uchwała mogła być zmieniona, dla przyszłej kadencji”. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Dzisiejsza sesja nadzwyczajna, tak naprawdę 
nie powinna mieć miejsca. Jak sama nazwa wskazuje, powinna być ona zwoływana  
w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnych, dotyczyć spraw najważniejszych. A jaką mamy 
sprawę na dzisiejszej sesji? Otóż Radni Klubu Radnych PO i Rozwój Rzeszowa stwierdzili, że 
chcą przeprowadzić zmiany w regulaminie sposobu przyznawania najważniejszych wyróżnień 
w naszym mieście. W ich przekonaniu sprawa jest tak ważna, że z tego powodu należy 
zwoływać sesję nadzwyczajną narażając tym samym na śmieszność Radę Miasta. Moim 
zdaniem to nie jest wystarczający powód do zwołania sesji nadzwyczajnej. Tryb, który został 
przyjęty, nie ma żadnego uzasadnienia i żadnego pokrycia w argumentach. Zaproponowane 
zmiany mają dwa najważniejsze wymiary. Już pomijam fakt, iż propozycje zawarte w tej 
uchwale, nie tylko tak naprawdę zawłaszczają Kapitułę do celów politycznych, czy do działań, 
które są proponowane przez inicjatorów. Macie jednak większość w Radzie i możecie takie 
rzeczy uchwalać, ale będzie inny, znacznie ważniejszy skutek zaproponowanych zmian. Tym 
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skutkiem będzie pozbawienie wartości tego wyjątkowego wyróżnienia jakim jest Honorowy 
Obywatel Miasta Rzeszowa, wyróżnienia, które powinno być przyznawane w atmosferze zgody 
i konsensusu i osobom, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, że to właśnie one 
powinny takie wyróżnienie otrzymać. Zaproponowane zmiany spowodują zepsucie tej 
uchwały, która do tej pory obowiązywała, a która bardzo precyzyjnie i w oparciu o zasadę 
konsensusu i dialogu, pozwalała przyznawać te zaszczytne wyróżnienia. To bardzo przykre, że 
w ten sposób chcecie to wyróżnienie potraktować”. 
 
Radny Pan Robert Homicki – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Chciałbym się 
odnieść do argumentacji Pana Andrzeja Deca – Przewodniczącego Rady Miasta, która padła 
na początku sesji. Otóż jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie Kapituła zbiera się bardzo rzadko. 
W tym roku odbyły się 2 posiedzenia Kapituły, w tym jedno w sierpniu. Z czystego rachunku 
prawdopodobieństwa wynika, że nie zawsze wszyscy mogą być obecni na posiedzeniach. 
Propozycje, które w tej chwili padły uważam, że są zasadne i logiczne. Odnosząc się do 
przedmówcy, chciałbym powiedzieć, że mimo że, nie pada konkretne nazwisko, wszyscy wiemy 
o kogo chodzi. Bardzo nie podoba mi się, jeżeli ludzie, którzy w 1989 r. pili mleko z butelki, albo 
w ogóle nie było ich na świecie, którzy nie pamiętają realnego socjalizmu, dzisiaj mówią o tym, 
że kandydatura Lecha Wałęsy, jest kandydaturą kontrowersyjną, to się nie godzi”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił, by podczas dyskusji nie 
używać nazwisk, ponieważ tematem dzisiejszych obrad są procedury, a nie 
kandydatury. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „To prawda, że nie powinno się używać nazwisk, 
ale mleko się rozlało. To nie my podaliśmy do publicznej wiadomości nazwisko osoby, która ma 
być forsowana w naszej Radzie. Ta informacja została podana w mediach i cały świat dowiedział 
się, że chodzi właśnie o tę osobę, czyli o Pana Prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to zła praktyka  
z trzech powodów. I to nie jest wina tych, którzy o tym teraz wspominają, ale to jest wina tych, 
którzy tę akcję rozpętali publicznie, zanim wcześniej omówić sprawę w Kapitule. Do tej pory 
był dobry obyczaj, że najpierw w Kapitule dyskutowano o kandydaturach, a dopiero potem 
nadawano tytuły, a nie tworzono akcję polityczną i potem, jak już w świat poszło o kogo chodzi, 
to teraz się dopasowuje do tego prawo. Złą praktyką jest także to, że przecież sama zasada 
nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa polegała na tym, żeby nadawać ten 
tytuł osobom niekontrowersyjnym, zasłużonym, co do których panuje pełna zgoda, że na taki 
tytuł zasługują. Nie zgodzę się z kolegą Robertem Homickim, bo ja akurat żyłem w czasach 
realnego socjalizmu i wtedy byłem także aktywny politycznie, więc mnie się godzi i ja mogę 
akurat powiedzieć, co ja na ten temat myślę. Więc to, że osoba, o której mówimy wzbudza 
kontrowersje, to jest fakt. Wzbudza zarówno przez to, co czyniła i jak zachowywała się na scenie 
politycznej.”  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił uwagę Radnemu Panu 
Robertowi Kultysowi na to, że nie powinno się dyskutować o kandydaturach, lecz  
o procedurach. Zaznaczył, że jeśli Radny nie dostosuje się do tego, odbierze mu głos. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zaznaczył, iż właśnie mówi o procedurze. Powiedział: 
„Pan proponuje stworzenie procedury, która spowoduje, że zasada nadawania Honorowego 
Obywatela Miasta Rzeszowa tylko osobom niekontrowersyjnym i ogólnie uznawanym za 
zasłużonych, upada właśnie przez Pana. Zła praktyka także przez to, że dostosowuje się prawo 
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pod konkretny cel polityczny, a to jest psucie prawa. Prawo powinno być uniwersalne i powinno 
odzwierciedlać zasady, a nie być sterowane w ten sposób, żeby konkretny cel polityczny,  
o którym rozmawialiśmy, osiągnąć. Przyznam szczerze, że w pewnym sensie rozumiem 
postępowanie Pana Andrzeja Deca i Pani Jolanty Kaźmierczak, choć nie pochwalam, bo to jest 
szkodzenie. Rozumiem, iż celem ich formacji jest tworzenie atmosfery spięcia i konfliktu  
z obecnym rządem, obecnym Prezydentem, z PiS, to cel ich istnienia. Rozumiem w pewnym 
sensie Pana Konrada Fijołka, bo to jest niewątpliwie zdolny polityk, a w sytuacji kiedy SLD 
upadło, on nie ma w tej chwili jakiejś szansy na silną…”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – przerywając wypowiedź Radnego 
Pana Roberta Kultysa, poprosił, by Radny wypowiadał się na temat procedury, a nie 
personalnie o Radnych. Powiedział: „Moim obowiązkiem jest przywoływanie mówców do 
rzeczy”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – kontynuując wypowiedź, powiedział: „To jest procedura 
podyktowana celami politycznymi konkretnych osób. Kolega ten cel polityczny chce w jakiś 
sposób wpisać w swoją przeszłość. Kompletnie natomiast nie rozumiem wielu kolegów  
z Rozwoju Rzeszowa, a szczególnie tych, którzy nie chcą się nazywać lewicą, chociaż wielu tu 
jest z lewicy. Nie rozumiem, tych którzy na poprzedniej sesji racjonalnie zadecydowali, że 
mieszanie polityki z samorządem jest bez sensu. Mieszanie polityki partyjnej z samorządem jest 
bez sensu. Przynajmniej tak deklarowaliście. Mówię to bez większych emocji. Powiem tylko 
jedno: to nie jest dobre dla miasta, bo miasto z tego tak naprawdę nic nie skorzysta. To jest cel 
polityczny realizowany przez kilka grup, a nie interes miasta. Ja chcę tylko widzieć w najbliższej 
przyszłości, jak wy Radni i jak Pan Prezydent, który jest waszym przywódcą, jak wy tę żabę 
zjecie? Bardzo jestem tym zainteresowany”.  
 
Radny Pan Wiesław Buż – ad vocem, powiedział: „Chciałbym podać wszystkim do 
publicznej wiadomości, że Sojusz Lewicy Demokratycznej w Polsce jest, funkcjonuje i jego 
pogrzebu jeszcze nie było. Jest partią pozaparlamentarną, ma ponad 5% poparcia i ono cały czas 
wzrasta. Mam przyjemność być przewodniczącym struktury wojewódzkiej tejże organizacji  
i mamy co robić, działając m. in. poza parlamentem na rzecz spraw społecznych.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – ad vocem do wypowiedzi Radnego Pana Roberta 
Kultysa, powiedział: „Albo Pan nie wie o czym mówi, albo nie pamięta co zrobił. To właśnie 
na Pana wniosek, przedmiotowy projekt uchwały na ostatniej sesji, został przeniesiony do 
Komisji Regulaminowo - Statutowej. To Pana kolega, jako Przewodniczący tej Komisji, nie 
zwołał przed poprzednią sesją Rady Miasta posiedzenia Komisji, dlatego niektórzy członkowie 
Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa mieli wątpliwości, podobnie jak i ja. Dzisiaj odbyła się ta 
Komisja i stąd Panie Radny Marcinie Fijołek jest ta sesja nadzwyczajna. Mam już wyrobione 
zdanie na ten temat. Stosunkiem głosów 3 „za” i 2 przeciw podczas Komisji, projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Jestem zdumiony prowadzeniem sesji przez Pana Przewodniczącego, który 
jednego Radnego, który mówi na temat procedury, ucisza próbując odebrać głos, a drugiego 
Radnego, który mówi o SLD i o swoich przyjemnościach, czyli moim zdaniem nie na temat, bo 
nie o przyjemności tu chodzi, nie ucisza. Wracając do tematu, chciałbym przywołać § 35 ust.  
2 pkt 3 Statutu Miasta Rzeszowa. W związku z tym, że wnioskodawcami dzisiejszej sesji jest 
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8 osób, więc korzystając z § 35 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Rzeszowa, chciałem skierować 
pytanie do wnioskodawców, czyli do tych 8 osób. W związku z tym, że wyjaśniono dzisiaj, po 
co te zmiany, komu i jakiemu człowiekowi ma służyć ułatwienie tych zmian proceduralnych, 
chciałbym zadać pierwsze pytanie do pierwszej osoby, która podpisała się pod wnioskiem  
o zwołanie sesji, czyli do Pana Konrada Fijołka: W jaki sposób Pan rozumie tę kandydaturę, 
jako wzór cnót obywatelskich, bo taki mamy zapis? Będę ciekaw, jak Pan to rozwinie”.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Przepraszam, ale to 
nie jest pytanie na temat. My nie rozmawiamy o żadnej kandydaturze, tylko o procedurze. Na 
tę rozmowę przyjdzie czas, jeśli ta kandydatura przejdzie całą procedurę, a tego jeszcze nikt nie 
wie.” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
kontynuując: „Pytanie do drugiej osoby, czyli do Pana Wiesława Buża: Czy dopuszcza Pan  
w tej nowej procedurze, która będzie po waszym przegłosowaniu, honorowanie osób, które  
w Zaduszki wypowiadają się, że „Biskupi bredzą, bo uprawiają politykę”? W jaki sposób Pan 
to dopuszcza? Pytanie do trzeciej osoby, czyli do Pani Marii Warchoł: Czy dzięki tej nowej 
procedurze, widzi Pani możliwość honorowania tytułem osoby, która wypowiada się  
o Prezydencie, że: „Mamy durnia za Prezydenta”? Pytanie do Pana Bogusława Saka: W jaki 
sposób w nowej procedurze, dopuszcza Pan…” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Szczerze mówiąc, to 
jest kabaret. Czy wolno Panu zadawać te pytania?” 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Kabaretem jest dzisiejsza sesja, a ja tylko korzystam z naszych proceduralnych  
i statutowych zapisów. Ponieważ następnym punktem jest § 35 ust. 2 pkt 4 (udzielanie 
odpowiedzi na zadane pytania i odniesienie się wnioskodawcy do opinii), więc będę chciał 
usłyszeć odpowiedzi na te pytania. Kolejne pytanie do Pani Jolanty Kaźmierczak: W jaki sposób 
widzi Pani honorowanie osób, które mówią, że Lech Kaczyński nie zasługuje na pochówek na 
Wawelu? A wczoraj wypowiada się, że wcześniej, czy później zostanie przeniesiony? Kolejne 
pytanie do Pana Mirosława Kwaśniaka: W jaki sposób Pan, jako członek Solidarności widzi 
odebranie tytułu Zasłużonego dla Solidarności Podbeskidzia, za to, że: „gdybym był na miejscu 
Tuska, dałbym polecenie – spałować”, chodzi o spałowanie działaczy Solidarności. Czy to są dla 
Pana cechy cnót obywatelskich? Pytanie do Pana Stanisława Ząbka: w jaki sposób Pan 
dopuszcza interpretację cnót obywatelskich w sytuacji, gdy Rada Miasta San Francisco 
odebrała nawę ulicy? Ostatnie pytanie do Pana Andrzeja Deca, który zwołując dzisiejszą sesję 
na podstawie stosownego art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
jednocześnie nie zastosował § 45 ust. 1 pkt 9 Statutu Miasta Rzeszowa, co powoduje, że 
dzisiejsza sesja nie jest ważna?”  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Po pierwsze jako Przewodniczący Komisji 
Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa, chciałem powiedzieć, że dzisiaj odbyło się 
posiedzenie Komisji. Myślę, że w spokojnej atmosferze porozmawialiśmy o swoich 
stanowiskach. Nie przekonaliśmy się nawzajem, ale przynajmniej zapoznaliśmy się  
z argumentami stron przeciwnych i wynik głosowania był: 3 głosy „za”, 2 głosy przeciw, ale 
tego wyniku można było się domyśleć. Uważam, że zmiany w procedurze przyznawania tytułu 
Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa oraz wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa, idą 
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w złą stronę. Idą w stronę upolitycznienia tej ważnej kwestii. Uważam, że nie należy zmieniać 
wypracowanego z trudem kompromisu, który funkcjonuje od 2014 r., jaki się sprawdzał. 
Zmiany dające bieżącej większości w Radzie decyzyjność w ich sprawach, cofną nas o ok. 100 
lat, do początku, gdy takie wyróżnienie zaczęło funkcjonować. W XIX wieku samorządy miast 
i miasteczek przyznawały hurtowo takie wyróżnienia wszystkim, którzy cokolwiek mogli dla 
nich załatwić. Rekordziści to politycy galicyjscy, którzy posiadali takich wyróżnień 
kilkadziesiąt. Niestety uważam, że jako samorząd idziemy w tę właśnie stronę i to znacząco 
obniży rangę honorowych wyróżnień. Muszę powiedzieć, że nasz regulamin, który obowiązuje 
od 2014 r. był swego rodzaju kompromisem i Kapituła, która wtedy powstała, to swego rodzaju 
filtr, który poprzez tajność obrad dawał tak potrzebną czasem dyskrecję w dyskusji na temat 
osób zgłoszonych i ich osiągnięć. Nie trzeba było takich dysput prowadzić jak my dzisiaj. To 
właśnie zapewnia Kapituła. Analizowaliśmy również, jak do tego podchodzą inne samorządy. 
Weźmy np. Kraków. Tam nie ma Kapituły, tam jest Komisja Główna, ale oni zdecydowali się 
tak, jak i my, na kompromis. Na 14 radnych jest 50% na 50% - 7 radnych jest z PiS, 5 radnych 
jest z PO, a 2 z Klubu Przyjazny Kraków. Więc tam też trzeba się trochę napracować, żeby taki 
honorowy tytuł przyznać na zasadzie kompromisu, czyli zaprezentować takie osoby, które by 
społecznie były akceptowalne. To jest myślę bardzo podobna sytuacja jak u nas. My mamy 
stosunek głosów 6 do 3, ale trzeba żeby było 3/4, więc nie wydaje mi się, że nasze rozwiązanie 
jest niedemokratyczne. Dzisiaj mieliśmy możliwość dzięki pracownikom z Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki UM Rzeszowa zapoznać się z historią tego wyróżnienia, poznać listę 
Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa i muszę ze stanowczością stwierdzić, że do tej pory 
samorząd obdarzył tą godnością osoby, jakie nasze społeczeństwo akceptowało i akceptuje nadal, 
jacy mają i mieli Rzeszów w sercu, których działalność i czyny przemawiały za nimi. Dlatego 
też uważam, że nie powinniśmy tego psuć, nie powinniśmy otwierać swego rodzaju „puszki 
Pandory.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Powiedział: 
„Chciałbym zabrać głos, ale merytorycznie, gdyż poza głosem Radnego Pana Grzegorza Koryla, 
nikt z Klubu Radnych PiS nie wypowiedział się merytorycznie. Merytoryczne uzasadnienie 
naszego działania jest tylko jedno. Uruchomiliśmy tę procedurę w tym roku i to nieprawda, że 
toczy się dyskusja wokół jednego nazwiska. Do Kapituły wpłynęło ok. 6 kandydatur i przyczyną 
naszych działań i dzisiejszego projektu uchwały jest to, że PiS paraliżowało procedurę 
przyznawania tytułów, a nie jedno nazwisko, które sobie wymyśliliście i wokół niego toczycie 
swoją grę polityczną. Chodzi nam o to, że spora część kandydatur wpłynęła znacznie wcześniej, 
nad sporą częścią z nich Kapituła się pochyliła, natomiast do dzisiaj do Przewodniczącego Rady 
nie wpłynęło stanowisko Klubu Radnych PiS w sprawie tych kandydatur. Jak możemy dążyć 
do kompromisu, jak możemy ten kompromis wypracowywać, skoro sparaliżowaliście tę 
procedurę. Tylko i wyłącznie dlatego postanowiliśmy usprawnić tę procedurę, określając 
wyraźny czas, do kiedy kluby mają zająć stanowisko a po drugie usprawniając proces decyzyjny 
w Kapitule, nie przesądzając wszakże jakiegokolwiek nazwiska, które do Kapituły na dzień 
dzisiejszy zostało zgłoszone.” 
 
Radny Pan Witold Walawender – powiedział: „Jako członek Kapituły chciałem podać do 
opinii publicznej, że wnioski, które wpłynęły do Kapituły dotyczą kandydatur: Prof. Tadeusza 
Pomianka, Prof. Tadeusza Markowskiego, Krzysztofa Ignaczaka, Rafała Wilka. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zwrócił uwagę na to, że praca Kapituły jest tajna i nie 
powinno się podawać publicznie nazwisk kandydatów. 
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Radny Pan Roman Jakim – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Jestem zdziwiony 
propozycją zmiany procedury, a szczególnie zmiany dotyczącej większości głosów. O ile zmianę 
dotyczącą uroczystości, jak i zmianę dotyczącą terminu na uzyskanie stanowisk, 
zrozumiałbym, o tyle jako członek Kapituły, uważam, że ostatnia zmiana, jest zupełnie 
niepotrzebna. Nie dostrzegam żadnego, najmniejszego powodu do tego, by zmniejszać ilość 
głosów potrzebnych do pozytywnej opinii. Dla podniesienia prestiżu kandydatów do 
Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, byłbym skłonny poprzeć wniosek, żeby to było 4/4. 
To by było rzeczywiście wyróżnienie. To tylko taki obywatel Rzeszowa, czy to polityk, czy to 
działacz kulturalny, czy jakikolwiek inny, który uzyskuje poparcie całej Rady Miasta Rzeszowa, 
rzeczywiście powinien zostać Honorowym Obywatelem tego miasta. Każdy z was zdecyduje, 
czy poprzeć projekt tej uchwały, czy też nie. Ja tutaj mówię nie tylko jako Radny z Klubu PiS, 
ale mówię też jako Przewodniczący Rzeszowskiego Regionu Solidarności. Nie chcę, zgodnie  
z sugestią Pana Przewodniczącego wracać do tego, co w ostatnim czasie pisały media, do tego 
odniesiemy się pewnie wtedy, gdy taki wniosek będzie. Chcę natomiast, żebyście Państwo mieli 
świadomość, że jeżeli będziemy akceptować byle jakich kandydatów, to znaczy, że akceptujemy 
bylejakość. Z ust wnioskodawców usłyszałem, że dbamy o to, żeby Miasto się rozwijało, żeby 
nikt się z nas nie śmiał. Więc zróbmy wszystko żeby nikt się z nas nie śmiał. Jestem przekonany, 
że ktokolwiek zgłosi kandydaturę do Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, zostanie ona 
bardzo poważnie potraktowana. Uważam, że to, co było, powinno zostać i apeluję do wszystkich 
o przemyślenie i zagłosowanie według własnego sumienia, ale mając na względzie dobro 
Miasta.” 
 
Radny Pan Robert Homicki – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, powiedział: 
„Jako członek Kapituły, nie widzę związku między zmniejszeniem ilości z 3/4 do  
2/3, a bylejakością, o której mówił mój przedmówca. Nie ma w moim odczuciu takiego 
zagrożenia.” 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – powiedział: „Zastanawia mnie, a wręcz nawet dziwi 
niebywały pośpiech, a nawet siłowe działania, które Państwo, jako wnioskodawcy tego projektu 
uchwały prezentujecie. Te siłowe działania idą w kierunku psucia tego, co do tej pory dobrze 
funkcjonowało. Ten obecny regulamin został przyjęty na zasadzie konsensusu Rady Miasta  
i dobrze funkcjonował. Jeśli spojrzymy na listę Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa, to 
na przełomie ostatnich 20 lat, Rada Miasta na zasadzie zgody i konsensusu, przyznała ten tytuł 
17 osobom. Radni Klubu PiS są przede wszystkim Radnymi Miasta Rzeszowa i to nas 
mieszkańcy wybrali, żebyśmy w ich imieniu występowali. Z uwagi na to, dziwi mnie to, Panie 
Przewodniczący, że Pan prosi, żebyśmy nie mówili o nazwiskach, bo sam Pan publicznie nawet 
na tej sali te nazwiska wypowiadał. Publicznie Pan powiedział, że Pan od samego początku o 
tym całym pomyśle był informowany i od początku mu sprzyjał, czyli nieobiektywnie Pan 
postępuje. Jest Pan Przewodniczącym Rady Miasta Rzeszowa, reprezentuje Pan całą Radę 
Miasta Rzeszowa. Mam apel do kolegów Radnych: nie zapominajmy też o tym, że w naszym 
regulaminie mamy nie tylko tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, który jest bardzo 
ważnym tytułem i róbmy wszystko, żeby jego ranga nie była obniżona, ale pamiętajmy też, że 
mamy tytuł Zasłużony dla Miasta Rzeszowa. Powinniśmy rzeczowo do tego podchodzić  
i podczas prac Kapituły, ale też podczas podejmowania uchwał, żeby osoby, które są do tego 
tytułu nominowane, żeby były faktycznie godne tego tytułu i nie budziły kontrowersji. Dlatego 
bardzo mnie dziwi Państwa postępowanie, a szczególnie postępowanie Przewodniczącego Rady 
Miasta, który nie potrafi wznieść się ponad podziałami i próbuje politycznie rozgrywać tę całą 
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sytuację. Zastanawia mnie również jedna kwestia, czy Prezydent Miasta, który jest przecież 
patronem Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa, pochwala i akceptuje Państwa działania?” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – ad vocem: 
„Czasami mam wrażenie, gdy słyszę kolegów z PiS, że tylko ich wybrało społeczeństwo, tylko 
im społeczeństwo dało mandat do działania i oni mają tę wyższość nam innymi Radnymi. 
Wychodzi na to, że nas wskazał Pan Prezydent, a ludzie na nas nie głosowali. Otóż chciałem 
koledze Radnemu przypomnieć, że również na nas głosowali ludzie w tym mieście, a na dodatek 
na nas zagłosowało więcej ludzi, niż na was.” 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – odnoszą się do kilku wypowiedzi 
poprzedzających, powiedział: „Z tego, co powiedział Radny Pan Jerzy Jęczmienionka, 
wynikałoby, że ja jako Przewodniczący Rady, nie mam prawa zajmować stanowiska, czy 
zabierać głosu i mieć własnej opinii w jakiejś sprawie. Zgadzam się natomiast z Radnym Panem 
Marcinem Fijołkiem, że niedobrze się stało, że kandydatura została upubliczniona, ale to zrobili 
wnioskodawcy i to nie jedyny taki przypadek, ale nie możemy niestety tego zakazać. Dużo lepiej 
by było, gdyby kandydatury bez rozgłosu wpływały do Kapituły i potem można by było się nad 
nimi zastanawiać. Żyjemy w czasach powszechnej jawności, więc tego się zmienić nie da. 
Odnosząc się do kwestii bylejakości, chcę powiedzieć, że to już nasza decyzja będzie, co my  
z byle jakimi, zdaniem niektórych Radnych kandydatami zrobimy. Ja niczego dzisiaj nie 
przesądzam. Pośpiech wziął się z prostej konstatacji. Mamy zwyczaj, zresztą zapisany w tym 
regulaminie, że 19 stycznia wręczamy tytuły Zasłużony dla Miasta Rzeszowa i żeby Kapituła 
zdążyła to wszystko rozpatrzyć, to jeżeli wnioskodawcy uznali, że trzeba zmienić regulamin, to 
musieli się spieszyć, bo inaczej nie uda się go wdrożyć, wprowadzić w życie przed tym 
terminem. Sesja nadzwyczajna to jest pojęcie potoczne, nie ma takiego pojęcia w ustawie. Tak 
ją nazwaliśmy i jest ona sesją jak wiele innych, tylko zwołana w innym trybie, który zresztą 
ustawa przewiduje. Ostatnia rzecz, którą powinienem powiedzieć na początku, otóż regulamin  
i poufność obrad i sposób wyłaniania kandydatów miał na względzie także i to, żeby 
kandydatury, które funkcjonują poza polityką, nie były narażone na publiczne opisywanie  
i omawianie ich cech i wad. Ten przepis moim zdaniem i zdaniem wnioskodawców nie sprawdza 
się w przypadku polityków, bo w ich przypadku nie ma takiej potrzeby, gdyż to są ludzie 
przyzwyczajeni do tego, że o nich się dużo mówi, nawet często za dużo i są przyzwyczajeni do 
tego, że ich osoby omawia się publicznie. Gdybyśmy chcieli ich traktować jak wszystkich innych 
kandydatów, to zważywszy na temperaturę sporu politycznego, jaki dzisiaj jest w Polsce, żaden 
funkcjonujący polityk nie mógłby takiego tytułu otrzymać. Czy to źle, czy dobrze, każdy  
z Państwa to sobie rozstrzygnie. Ja uważam, że można takie rzeczy robić i stąd także ten 
wniosek. Podkreślam na koniec jeszcze raz: nic nie jest przesądzone i różne kandydatury mogą 
się jeszcze pojawić. Będziemy najpierw w Kapitule, a potem na sesji o tych sprawach 
dyskutować.”  
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając ponownie głos w dyskusji, powiedział: 
„Dzisiejsza uchwała dotyczy bardzo ważnej sprawy. Nadawanie tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Rzeszowa jest dobrym narzędziem w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. Sami zaangażowaliśmy się w działalność społeczną i wiemy jakie to jest trudne. 
Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Konrada Fijołka, muszę powiedzieć, że w Kapitule 
Radni Klubu PiS, choć jest ich tylko 3, ale reprezentują prawie 50% wyborców Miasta 
Rzeszowa, więc to jest głos dość istotny. Apeluję o to, żeby nie psuć konsensusu i kompromisu, 
jaki funkcjonuje. Powinniśmy też wziąć sobie do serca wnioski, jakie z dzisiejszych rozmów 
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wynikają, chociażby o szybkości wydawania opinii przez Kluby Radnych. Uważam, że to co 
jest, można poprawić, ale nie trzeba wyważać otwartych drzwi.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił wniosek 
o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zgłaszając wniosek przeciwny, powiedział: „Skoro sesja 
jest nadzwyczajna, to jest nadzwyczajna okoliczność, doprowadźmy zatem dyskusję do końca.” 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Konrada Fijołka – 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o zamknięcie dyskusji  
i przystąpienie do głosowania. 
 
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych i bez głosów 
wstrzymujących. 
 
Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Skoro wniosek o zamknięcie dyskusji można 
zgłosić w każdym momencie obrad, to zamykając dyskusję na początku obrad, potem nie ma już 
możliwości złożyć żadnych wniosków formalnych? 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – odpowiedział twierdząco  
i dodał, iż tę kwestię reguluje Statut Miasta Rzeszowa. Poinformował, iż Radni, którzy 
mają swoje uwagi co do zapisów w Statucie Miasta, mogą je zgłaszać, gdyż Statut 
można zmienić. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl – poprosił Panią Janinę Załuską – Dyrektor Obsługi 
Prawnej UM Rzeszowa o opinię w sprawie podnoszonej przez Pana Waldemara 
Szumnego – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa odnośnie braku 
prawomocności obrad. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przypomniał, 
iż dyskusja została zamknięta i należy przejść do głosowania nad projektem uchwały. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie nadawania 
honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa została przyjęta 15 głosami „za”, przy  
10 głosach przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Korzystając z zapisu w § 46 ust. 4 Statutu Miasta, zgłaszam „votum 
separatum” do tej uchwały wraz z uzasadnieniem. Szeroko odniosę się do tego na piśmie. 
Ubolewam, że łamiemy procedury, że łamiemy zasady demokracji tylko po to, żeby siłowe, 
polityczne elementy przenosić na samorząd.” 
 
Radny Pan Roman Jakim – powiedział: „Podobnie jak przedmówca, składam votum 
separatum do tej uchwały”. 
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Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Z toku ostatnich wypowiedzi, wynika, że 
wnioskodawcy nie zrozumieli na czym polega problem. My jako PiS, nie domagamy się bycia 
najważniejszym, my domagaliśmy się tego, żeby w tak ważnej sprawie jak Honorowy Obywatel 
Miasta Rzeszowa, był konsensus. Teraz, jeśli większość głosów została obniżona do 2/3 to 
znaczy, że bez głosów Radnych PiS można głosowania przeprowadzać w odniesieniu do 
jakiejkolwiek kandydatury. My nie domagaliśmy się, żebyśmy sami, bez waszego udziału, 
jakąkolwiek kandydaturę zaopiniowali. My się domagaliśmy, żeby było równouprawnienie.” 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„My nawet nie chcemy bez waszego udziału nic przeprowadzać, ale przynajmniej działanie 
Kapituły nie jest sparaliżowane”. 
 
Podczas XXXIII nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 3 listopada 2016 roku Rada 

Miasta Rzeszowa podjęła następującą uchwałę: 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie nadawania 

honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1450. 

 

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 

 

Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 

 

Agnieszka Kołodziejczyk 

 

 

Sprawdził: 

               

    Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

         Mirosław Kubiak 

 


