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BRM.0002.1.15.2016 
Protokół Nr XXXVI/1/2016 

z XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 30 grudnia 2016 r. w sali 
posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 
 Na ustawowy stan 25 radnych w XXXVI sesji uczestniczyło 25 radnych, co stanowi 
wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu). 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył XXXVI sesję Rady Miasta  
i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i jego współpracowników (lista 
obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 
Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) oraz 
zaproszonych gości (lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Następnie 
przedstawił proponowany porządek obrad (porządek obrad stanowi załącznik  
nr 5 do protokołu). 
Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku 
obrad: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie - w pkt 11a - projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w herbie Klubu 
Sportowego Developres Rzeszów S. A. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (19 głosami „za”). 

2. Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej o zdjęcie z porządku obrad pkt 6 - projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Marszałkowskiej 24a. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (24 głosami „za”). 

3. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie - w pkt 6 - w sprawie przyjęcia 
stanowiska (dot. planów likwidacji Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie  
i lokalizacji Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu). 
Wniosek został przyjęty 22 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 

Rada Miasta przyjęła następujący porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta: 
1. Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku. 
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2. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa  
Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Markowskiemu. 

3. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa  
Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi. 

4. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Rafałowi 
Wilkowi. 

5. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa 
Krzysztofowi Ignaczakowi. 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska. 
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 

na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów 
(druk: XXXVI/1/2016). 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016-2022 (druk: XXXVI/2/2016). 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

10. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 
korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie 
(druk: XXXVI/3/2016). 

11. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (druk: 
XXXVI/4/2016). 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w herbie 
Klubu Sportowego Developres Rzeszów S. A. 

13. Interpelacje i zapytania. 
14. Wolne wnioski i sprawy różne. 
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Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
Ad. 1 
Pani Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Poprosiła o przyjęcie, w ramach autopoprawki, zmian 
zapisu w wykazie zadań i planu finansowego wydatków, przy zadaniu: „szkoły zawodowe”, 
należy wpisać: Dział 80120. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
  

Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku 
została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 2 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Prof. dr hab. inż. 
Tadeuszowi Markowskiemu (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  
nr 7 do protokołu).  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Prof. 
dr hab. inż. Tadeuszowi Markowskiemu została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 3 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Prof. nadzw. dr hab. inż. 
Tadeuszowi Pomiankowi (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu). 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa  
Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi została przyjęta jednogłośnie  
(20 głosami „za”). 
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Ad. 4 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Rafałowi Wilkowi (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa 
Rafałowi Wilkowi została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”). 
Ad. 5 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa Krzysztofowi Ignaczakowi 
(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa 
Krzysztofowi Ignaczakowi została przyjęta jednogłośnie (23 głosami „za”). 
Ad. 6 – Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował o rozpatrzeniu 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w pkt 9 porządku obrad sesji. 
Ad. 7 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz  
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem i mapami, przedstawiony na druku: XXXVI/1/2016 stanowi załącznik  
nr 11 do protokołu). 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział 
Rzeszów została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 
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Ad. 8 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  
2016-2022 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: XXXVI/2/2016 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu). Zgłosił, w ramach autopoprawki, zmianę do 
omawianego projektu uchwały, oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, polegającą na wykreśleniu z tytułu oraz treści dokumentów słowa „gminna”. 
Pani dr Anna Kołomycew oraz Pani dr Anna Pięta - Szawara – przedstawiły prezentację 
dotyczącą Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 (prezentacja 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że Miasto powinno korzystać  
z propozycji zawartych w strategii przez kilka następnych lat, szczególnie w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych  
w Rzeszowie. Zauważył, że do Strategii zostały wpisane również zadania, które będą 
realizowane np. przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta i jednostki zajmujące się pieczą nad 
rodziną.  
Obrady sesji prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 
Radny Pan Grzegorz Koryl - podziękował za profesjonalne przygotowanie propozycji 
dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. Zauważył, że jednym z bardzo 
ważnych elementów polityki społecznej Miasta będą zagadnienia dotyczące opieki senioralnej 
i osób niepełnosprawnych.  
Pani Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP - podziękowała za przygotowanie 
dokumentu dotyczącego rozwiązywania problemów społecznych. Poinformowała, że jest 
członkiem sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Stwierdziła, że przedstawione w Strategii 
zagadnienia wpisują się w politykę senioralną prowadzoną przez ww. Komisję. Zauważalne 
są zagrożenia, jakie występują w środowisku osób starszych. Tym większa jest 
odpowiedzialność władz Miasta w stosunku do tych osób, które potrzebują wszechstronnej 
opieki i pomocy.  
Radna Pani Danuta Solarz - stwierdziła, że autorzy Strategii bardzo trafnie określili 
potrzeby oraz wskazali kierunki przyszłych działań. Dodała, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na powiększającą się liczbę osób starszych w Rzeszowie. Dlatego też należy rozważyć 
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potrzebę rozszerzenia usług medycznych dla tych mieszkańców, np. w zakresie opieki 
geriatrycznej. W Rzeszowie jest pilna potrzeba uruchomienia takiego oddziału szpitalnego. 
Za konieczne uznała wprowadzenie programu profilaktyki zespołu otępiennego i zespołu 
Alzheimera. Uznała, że należy także zwiększyć liczbę miejsc w warsztatach terapii 
zajęciowych. Dodała, że jednym z ważnych problemów, w związku z postępującą 
komercjalizacją, jest ograniczony dostęp do usług medycznych, np. w zakresie opieki 
stomatologicznej, szczególnie w szkołach.  Podkreśliła, że Miasto dużą wagę przywiązuje do 
likwidacji barier architektonicznych. Stwierdziła, że program ten powinien być nadal 
realizowany. Potwierdziła, na co zwrócili uwagę autorzy Strategii, że instytucje pomocowe 
powinny być zlokalizowane w miejscach położonych centralnie, dobrze skomunikowanych, 
aby ułatwić mieszkańcom, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnych, korzystanie  
z ich pomocy.  
Radna Pani Grażyna Szarama - zauważyła, że realizacja strategii rozwiązywania 
problemów społecznych zakłada uczestnictwo wielu partnerów, których celem będzie pełna 
realizacja zamierzeń. Zakłada się współpracę partnerów tzw. zewnętrznych i wewnętrznych 
oraz organizacji pozarządowych. Stwierdziła, że do zapewnienia pełnej współpracy należy 
powołać koordynatora lub utworzyć np. centrum koordynujące wszystkie działania.  
 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2016-2022 została przyjęta jednogłośnie (24 głosami „za”). 
Obrady sesji prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta. 
Ad. 9 
Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, kserokopia pisma 
Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Poinformował, że: „Zmiana w systemie skarbowym 
jest duża. Zmieniają się nazwy urzędów – powstanie Krajowa Administracja Skarbowa. 
Sprawą, której dotyczy to stanowisko jest likwidacja Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie  
i utworzenie nowej jednostki, tj. Urzędu Celno – Skarbowego, który połączy zadania zarówno 
Urzędy Kontroli Skarbowej i Izby Celnej. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że siedziba 
nowego urzędu będzie znajdować się w Przemyślu. Spowoduje to, że Urząd Kontroli 
Skarbowej w Rzeszowa zostanie przeniesiony do Przemyśla jako część nowo utworzonej 
jednostki.” 
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Radny Pan Roman Jakim - zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Cieszę się, że 
Prezydent oraz Rada Miasta chcą wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie organów celno – 
skarbowych. Od początku uczestniczę w rozmowach. To organizacja zakładowa 
„Solidarności” w rzeszowskim Urzędzie Skarbowym była inicjatorem tego stanowiska. Tylko, 
że projekt tego stanowiska, przedstawionego przez Sekretarza Miasta, trochę mija się  
z prawdą. Rozmawiałem z przedstawicielami związków zawodowych z Urzędu Skarbowego, 
którzy na spotkaniu z Wojewodą Podkarpackim, złożyli swoje pisemne stanowisko. 
Zrozumiałem to w ten sposób, że organizacje związkowe już na etapie prowadzenia 
konsultacji nad wdrażaniem reformy dotyczącej krajowej administracji skarbowej miały takie 
informacje, że po wprowadzeniu tej reformy, siedzibą Urzędu Celno – Skarbowego będą dwie 
miejscowości. Urząd Celno – Skarbowy będzie miał siedzibę w Przemyślu i będzie zajmował 
się głównie sprawami związanymi z funkcjonowaniem przejść granicznych. Natomiast druga 
siedziba Urzędu Celno – Skarbowego będzie znajdować się w Rzeszowie i będzie on 
obsługiwał lokalnie strefy i biznes, który głównie jest zlokalizowany wokół Rzeszowa. O tym 
pisze organizacja zakładowa „Solidarność” Urzędu Kontroli Skarbowej. Nigdy nie słyszałem 
od związków zawodowych, że chcą likwidacji urzędu w Przemyślu i przeniesienia go do 
Rzeszowa, lub odwrotnie. Jestem przekonany, że treść stanowiska, przedstawiona przez Pana 
Sekretarza w ten sposób, będzie tylko antagonizowała te środowiska i do niczego dobrego to 
nie doprowadzi. Tym bardziej, że w stanowisku Komisji Zakładowej „Solidarność” czytamy,  
że należy rozważyć stanowisko Ministerstwa Finansów, które powinni spowodować 
lokalizację właśnie tych dwóch miast jako siedziby Urzędów Celno – Skarbowych. Uważam, 
że Wojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, a teraz Prezydent 
oraz Rada Miasta chcą się włączyć w tę sprawę. Jesteśmy za tym, aby poprzeć takie 
stanowisko, ale nie w takim brzmieniu jak zostało przedstawione przez Sekretarza Miasta. 
Uważa, że celem naszego stanowiska powinno być to, że będą dwie siedziby Urzędu Celno – 
Skarbowego, tym bardziej, że deklaracja Pana Ministra była taka, iż w województwach 
przygranicznych będzie rozważana taka możliwość. Uważam, że kierunek jest dobry, ale treść 
stanowiska powinna być inna.” 
Radny Pan Witold Walawender - zwracając się do przedmówcy, zapytał: „Jak należy 
rozumieć zapis w piśmie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Rzeszowie: „Istotne jest, iż w przypadku powołania wyłącznie jednego Urzędu 
Celno – Skarbowego z siedzibą w Przemyślu?” W piśmie wyraźnie jest wskazane, że zarząd 
planuje powołanie tylko jednego Urzędu Celno – Skarbowego.” 
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Pan Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa - wyjaśnił: „Jeżeli sięgnie się do 
materiałów Ministerstwa Finansów, to jest zapisane, że na terenie Województwa 
Podkarpackiego będzie jeden Urząd Celno – Skarbowy. I nie dyskutuje się w ministerstwie  
o powołaniu dwóch urzędów. W związku z tym, jako samorząd miasta Rzeszowa, odnosząc się 
do propozycji ministerstwa, wskazujemy, że jeżeli ma być powołany jeden Urząd Celno – 
Skarbowy, to jego siedziba powinna znajdować się w Rzeszowie, jako stolicy województwa. 
Rzeczywiście, związki zawodowe podnoszą, że jeżeli już nie da się tego zmienić, to mogłyby 
funkcjonować dwa urzędy z siedzibą w Przemyślu i Rzeszowie. Ale nikt nie mówi o utworzeniu 
dwóch urzędów. Jest tylko mowa o utworzeniu jednego urzędu i pojawiła się propozycja 
ustanowienia jego siedziby w Przemyślu. Stąd stanowisko samorządu Rzeszowa jest takie, 
żeby mieścił się ten jeden, powołany zgodnie z dokumentami Ministerstwa Finansów,  
w Rzeszowie. Takie są zapisy w zarządzeniu. Teraz pojawią się rozporządzenia wykonawcze, 
które będą wskazywały siedziby. Prześledziliśmy wszystkie dostępne dokumenty w tej sprawie. 
Nie znaleźliśmy nigdzie informacji, aby rozważano lokalizację dwóch Urzędów Celno – 
Skarbowych na terenie Województwa Podkarpackiego. Stąd propozycja przyjęcia stanowiska 
w powyższej sprawie.” 
Pani Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP - poparła stanowisko prezentowane przez 
związek zawodowy „Solidarność”. Poinformowała, że wspólnie z Posłami na Sejm Panem 
Andrzejem Szlachtą oraz Panem Wojciechem Buczakiem, przedstawiła swoją opinię 
ministrowi Panu Marianowi Banasiowi. Dodała, że ustawę, zgodnie z którą powstanie Urząd 
Celno – Skarbowych, prowadził poseł Pan Andrzej Szlachta. Zauważyła, że powstaje krajowa 
administracja skarbowa i w 16 województwach zostaną powołane urzędy celno – skarbowe. 
Zaznaczyła, że dotychczas Izba Celna znajdowała się w Przemyślu. Z uwagi na fakt, że 
województwo Podkarpackie leży na terenie przygranicznym, siedziba Urzędu Celno – 
Skarbowego będzie się znajdować w Rzeszowie, ale jednocześnie w Przemyślu będzie 
znajdować się druga siedziba ww. urzędu, która będzie koordynować prace związane  
z działalnością urzędu celnego. Taką informację przekazał poseł na Sejm Pan Andrzej 
Szlachta. Uznała, że należy przeredagować tekst stanowiska Rady Miasta Rzeszowa.  
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził, że należy podejmować wszelkie 
działania mające na celu ustanowienie siedziby powstającego Urzędu Celno – Skarbowego  
w Rzeszowie. Zauważył, że w ostatnim czasie siedziby kilku znaczących podmiotów 
gospodarczych zostały przeniesione do innych miast. Podał przykład zakładu gazowniczego  
i PKP Intercity. Zauważył, że – powołując się na pismo Organizacji Zakładowej NSZZ 
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„Solidarność” Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie – siedziba nowo powołanej 
jednostki, tj. Urzędu Celno – Skarbowego, będzie znajdować się w Przemyślu. Dodał, że ze 
„względów ekonomicznych i gospodarczych” władze Rzeszowa powinny wyrazić swój 
sprzeciw wobec takich zamierzeń.  
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że radni  
z Klubu Prawa i Sprawiedliwości od początku procedowania ustawy zmieniającej ustrój 
urzędów celnych i urzędów skarbowych, opowiadają się za tym, aby siedziba nowej 
jednostki, tj. krajowej administracji skarbowej, znajdowała się w Rzeszowie. Takie 
rozwiązanie było przedstawiane podczas rozmów z ministrem Panem Marianem Banasiem. 
Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości nie może być innego rozwiązania. Dodał, że 
siedziby nowych jednostek będą znajdować się w miastach wojewódzkich. Posłowie na Sejm 
RP Pan Andrzej Szlachta, Wojciech Buczak i Pani Krystyna Wróblewska w swoim piśmie, 
które zostało przesłane m.in. do wiadomości Prezydenta Rzeszowa, wskazywali takie 
rozwiązanie. Stwierdził, że: „na dzień dzisiejszy fakty wyglądają w ten sposób, że przyszła 
siedziba, tj. od 1 marca, będzie w Rzeszowie. Ewentualnie w Przemyślu jest rozpatrywana 
możliwość lokalizacji oddziału dotyczącego służby celnej.” Stwierdził, że na przekazanym 
radnym projekcie uchwały brak jest podpisów. 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że na oryginalnym 
projekcie uchwały znajdują się podpisy Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz radcy 
prawnego Urzędu Miasta. 
Pan Waldemar Szumny –-Wiceprzewodniczący Rady Miasta - kontynuując swoją 
wypowiedź stwierdził: „Jeżeli Państwo chcecie, żeby taki projekt uchwały był podjęty, radni 
Prawa i Sprawiedliwości, nie poprą takiego stanowiska. Nie będą głosować nad projektem 
uchwały, który jest oderwany od zapisów obecnie obowiązującej ustawy. W swoich zapisach 
odnosi się do czegoś co nie istnieje, do sformułowań, które nie istnieją. Odnosi się do 
konfliktu z kilkoma miastami ościennymi w Województwie Podkarpackim. W projekcie 
uchwały są sformułowania, które nie są zgodne z zasadami języka polskiego.”  
Zaproponował, aby powołać zespół  radnych, składający się z przedstawicieli wszystkich 
klubów radnych, celem przeredagowania omawianego projektu uchwały z głównym 
założeniem, że siedziba powstającego Urzędu Celno – Skarbowy będzie w Rzeszowie. 
Stwierdził, że nie należy konfliktować miasta oraz wypaczać sensu wystąpienia Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Urzędu Kontroli Skarbowej, przesłanego m.in. do 
Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zauważył, że istotą pisma 
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związków zawodowych jest akapit o treści: „Mamy nadzieję, że Pani Wojewoda znając realia 
województwa podkarpackiego aktywnie wesprze tworzenie zrównoważonych struktur 
Krajowej Administracji Skarbowej z uwzględnieniem miasta Rzeszowa dla pomyślnego 
rozwoju całego regionu i podmiotów działających na jego terenie.” Stwierdził, że projekt 
uchwały i treść proponowanego stanowiska wypaczają sens wystąpienia związków 
zawodowych. Ponowił propozycję przeredagowania treści stanowiska w sposób, który 
zaakceptują wszyscy radni Miasta. 
Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że przygotowanie 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska zostało oparte na dokumentach, w których 
zawarte jest stwierdzenie, iż w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, w każdym 
województwie, zostanie powołany jeden Urząd Celno – Skarbowy. W Województwie 
Podkarpackim siedzibą ww. urzędu ma być Przemyśl. Zauważył, że byłby to kolejny element 
degradacji Rzeszowa, jako stolicy województwa, biorąc pod uwagę przypadki przenoszenia 
dyrekcji znaczących podmiotów gospodarczych i instytucji do innych miast.  
Radny Pan Mirosław Kwaśniak - stwierdził, że należy podejmować wszelkie działania, aby 
powstrzymać tendencje przenoszenie siedzib firm i instytucji do innych miast. Zauważył, że 
rolą Miasta jest m.in. tworzenie nowych miejsc pracy. Przenoszenie siedzib, a nawet 
likwidacji niektórych urzędów, nie sprzyja takim działaniom. Dodał, że do zadań Rady Miasta 
należy wspieranie wszystkich inicjatyw związanych z utrzymaniem dotychczasowych miejsc 
pracy i tworzeniem nowych, oraz dbanie o autorytet Miasta, jako stolicy województwa.  
Radny Pan Roman Jakim - powiedział: „Jesteśmy zainteresowani przyjęciem stanowiska, 
ale nie budowaniem potęgi Rzeszowa na nienawiści, na niezgodzie, na kłótni pomiędzy 
miastami, co jak dzisiaj widać w Polsce niektórym politykom odpowiada. Mnie takie 
rozwiązanie nie interesuje. Stanowisko jest potrzebne, ale stanowisko prawdziwe. Zarówno 
parlamentarzyści jak i Wojewoda Podkarpacki występowali w tej sprawie do właściwego 
ministra. Są prowadzone rozmowy, żeby w Województwie Podkarpackim, zgodnie  
z deklaracją, funkcjonowały dwa Urzędy Celno – Skarbowe – jeden w Przemyślu, a drugi  
w Rzeszowie. W takim kierunku, w mojej ocenie, powinno zostać przygotowane stanowisko. 
Będzie ono satysfakcjonujące i dla Rzeszowa i dla Przemyśla i co najważniejsze, będzie 
wypełniało zadania administracji skarbowej. Takie rozwiązanie będzie logiczne. Kontrola 
celna jest przeprowadzana na granicy, a nie w Rzeszowie. Dlatego też w stanowisku należy 
zapisać, że na Podkarpaciu powinny funkcjonować dwa Urzędy Celno – Skarbowe.” 
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Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - zauważył, że siedziby urzędów skarbowych 
znajdują się w miastach wojewódzkich. Obecnie proponuje się ustanowienie siedziby dla 
nowej jednostki, tj. Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu. Stwierdził, że będzie to jedyny 
przypadek takiego rozwiązania w Polsce. Powiedział: „Jest to działanie przeciwko Miastu. 
Dodał, że nie można uzasadniać takiego rozwiązania zrównoważonym rozwojem Polski. 
Podkreślił, że zadaniem Prezydenta i Rady Miasta jest dbanie o rozwój Rzeszowa. 
Radny Pan Marcin Fijołek - zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Jest zbyt wiele emocji 
przy procedowaniu omawianego stanowiska. Zwracam uwagę, że przy przenoszeniu siedziby 
zakładu gazowniczego do Jasła, w trakcie dyskusji pojawiały się głosy, iż takie rozwiązanie 
spowoduje masowe zwolnienia z pracy, likwidację miejsc pracy. Nic takiego nie nastąpiło. 
Ani jedno miejsce pracy nie zostało zlikwidowane. Nie można więc mówić o degradacji 
Rzeszowa, że wszystkie podejmowane działania skierowane są przeciwko miastu. Nic takiego 
nie ma miejsca. To, o czym dzisiaj dyskutujemy, powinno być stanowiskiem, które będzie 
budować, a nie wprowadzać konflikty i nieporozumienia Przychylam się do propozycji, która 
obecnie jest rozpatrywana w ministerstwie, żeby utworzyć dwa równorzędne – zarówno  
w Rzeszowie, jak i w Przemyślu – Urzędy Celno – Skarbowe. Takie rozwiązanie nie 
spowoduje utraty prestiżu, czy pomniejszenia roli Rzeszowa jako stolicy województwa. Mamy 
szansę, żeby Rzeszów na takim rozwiązaniu skorzystał. Wykorzystajmy tę okazję. Ale to 
stanowisko, w tej formule, jest nieprawdziwe i jest trudne do zaakceptowania. Apeluję o to, 
żeby to stanowisko łączyło, żeby to stanowisko budowało, a nie wprowadzało dodatkowy 
niepokój i trudności w nawiązaniu porozumienia.” 
Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Przysłuchując się dyskusji stwierdzam,  
że wszystkim nam chodzi o to samo. Nie ma znaczących różnic. Pan Prezydent słusznie mówi, 
że należy dbać o interes Rzeszowa. Należy zabiegać o to, żeby instytucje nie było przenoszone 
z Rzeszowa do innych miejscowości. Wszyscy się z tym zgadzamy. O to także zabiegają 
parlamentarzyści z naszego regionu. Wypracujmy zatem wspólne stanowisko, które zostanie 
przyjęte przez wszystkich radnych. Będzie to dobrze odbierane przez ośrodki, w których 
zapadają decyzje.” 
Radny Pan Marcin Deręgowski - stwierdził: „Jesteśmy radnymi Miasta Rzeszowa. 
Głosujmy zatem, żeby ten urząd pozostał w Rzeszowie. Działajmy w imieniu naszych 
mieszkańców i naszego Miasta. Nie wyobrażam sobie, że radni z Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości mogliby głosować przeciwko takiemu rozwiązaniu.” 
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Radny Pan Sławomir Gołąb - stwierdził, że zapisy w wystąpieniu Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Urzędu Kontroli Skarbowej, skierowanym do Wojewody 
Podkarpackiego, są jednoznaczne. Związkowcy proszą o pomoc w zachowaniu 
dotychczasowych miejsc pracy. Będzie to możliwe w przypadku, gdy siedziba Urzędu Celno 
– Skarbowego będzie znajdować się w Rzeszowie, lub gdy zostaną powołane dwa urzędy. 
Stwierdził, że najważniejsze urzędy państwowe powinny mieć swoje siedziby w mieście 
Rzeszowie, jako stolicy województwa.  
Radny Pan Wiesław Buż - stwierdził, że ustanowienie siedziby Urzędu Celno – Skarbowego 
w Przemyślu będzie miało swoje konsekwencje, szczególnie finansowe. Zachodzi obawa, że 
część miejsc pracy w Rzeszowie zostanie zlikwidowana. Dodatkowo, zmniejszą się wpływy 
do budżetu Rzeszowa z podatków. Zauważył, że duża część podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, związaną z eksportem i importem znajduje się w Rzeszowie, lub  
w okolicy miasta. Zatem dla osób prowadzących ww. działalność gospodarczą, wykonywanie 
wszystkich czynności administracyjnych będzie bardzo utrudnione, jeżeli siedziba nowo 
tworzonego urzędu będzie w Przemyślu. Będą ponosić dodatkowe koszty związane  
np. z dojazdami. Dodał, że w piśmie związki zawodowe wymieniają wszystkie niedogodności 
związane z ustanowieniem siedziby Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu, wskazując na 
koszty i problemy społeczne takiego rozwiązania. Podkreślił, że Rzeszów, jako miasto 
innowacji i stolica Województwa Podkarpackiego, stworzył bardzo dobre warunki do 
funkcjonowania różnego rodzaju instytucji i urzędów, w tym Urzędu Celno – Skarbowego. 
Poparł przyjęcie stanowiska w wersji przedłożonej przez Prezydenta Miasta. 
Radny Pan Marcin Fijołek - stwierdził, że radni Prawa i Sprawiedliwości popierają starania 
o utworzenie w Rzeszowie i Przemyślu dwóch równorzędnych oddziałów Urzędu Celno – 
Skarbowych. Poprosił o: „przeredagowanie treści stanowiska, w takiej formule, o której 
mówił radny Pan Roman Jakim. Takie stanowisko będzie wyrażało stan faktyczny. Będzie 
reprezentowało interes Rzeszowa, a równocześnie będzie zgodne z oczekiwaniami  
i kierunkiem działań ministerstwa.”  
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Wszyscy chcemy, aby 
Urząd Skarbowy pozostał w Rzeszowie. Różnimy się tylko w drobnych sformułowaniach. 
Różnimy się także co do kwestii brzmienia stanowiska.” Poinformował, że podda pod 
głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pana Waldemara Szumnego 
dotyczący przeredagowania treści stanowiska w sprawie siedziby Podkarpackiego Urzędu 
Celno – Skarbowego. Stwierdził, że Rada Miasta, w formie głosowania, wypowie się jak 
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będzie ww. stanowisko procedowane. Dodał, że jest także możliwość odłożenia 
rozpatrywania projektu uchwały, a radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości przygotują  
i przedstawią swoją propozycję treści stanowiska. 
 Wniosek dotyczący powołania zespołu w celu przygotowania wspólnego 
stanowiska Rady Miasta Rzeszowa w sprawie siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno – 
Skarbowego został odrzucony 14 głosami, przy 10 głosach przeciwnych. 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - na wniosek radnych Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, zarządził przerwę w obradach. 
Pan Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - w imieniu radnych Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości przedstawił propozycję dotyczącą brzmienia załącznika do uchwały, 
tj. stanowiska w sprawie siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego: „Rada 
Miasta Rzeszowa, wspólnie z Prezydentem Miasta Rzeszowa, parlamentarzystami i Wojewodą 
postuluje, aby w związku z trwającymi pracami nad reformą administracji skarbowej i celnej, 
polegającą na utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej, wojewódzka siedziba tej 
jednostki została zlokalizowana w Rzeszowie. Aktywność gospodarcza podkarpacia skupia się 
wokół miasta Rzeszowa. To właśnie tutaj zlokalizowana jest największa liczba 
przedsiębiorstw regionu. Już z tego względu miasto Rzeszów jest naturalną lokalizacją 
siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego.” 
Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że wniosek radnych 
Klubu Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie stanowiska w zaproponowanym brzemieniu jest 
bezprzedmiotowy. Zauważył, że Klub Radnych PiS złożył już wcześniej wniosek, który 
został przez Radę Miasta odrzucony. 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - stwierdził, że wniosek odrzucony przez 
Radę Miasta dotyczył powołania zespołu i przeredagowania treści stanowiska. Obecnie radni 
Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawili swoją propozycję dotyczącą brzmienia 
stanowiska. 
Pani Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP - powiedziała: „Bardzo zależy mi na tym, 
aby 25 radnych poparło uchwałę, którą przygotował Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
Uważam, że jest to bardzo merytoryczna uchwała. Chcę Państwa poinformować, że Urząd 
Celno – Skarbowy będzie w Rzeszowie.”  
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Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Chcielibyśmy od Pani Poseł 
usłyszeć, jakie działania podejmie w Sejmie, na Komisjach? Jak będzie rozmawiać  
z odpowiednimi ministrami, żeby zmienili decyzję? Zauważył, ż treść podejmowanej uchwały 
i stanowiska leży w gestii Rady Miasta.  
 
Pani Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP - poinformowała: „Jako Poseł 
Rzeczypospolitej Polskiej podjęłam określone działania. Stosowne pisma zostały przesłane  
i przedstawione przeze mnie, oraz Posłów Pana Wojciecha Buczaka i Pana Andrzeja Szlachtę 
-  który prowadził tę ustawę, Panu Ministrowi Marianowi Banasiowi. Jestem przekonana, że 
będziecie Państwo mile zaskoczeni, że właśnie ten urząd będzie w Rzeszowie. Myślę, że to co 
przygotowali radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości właśnie w to wszystko się wpisuje.” 
 
Radny Pan Marcin Fijołek - poinformował: „Przed kilkoma minutami otrzymałem 
nieoficjalną informację, że Urząd Celno – Skarbowy pozostanie w Rzeszowie. Jest to 
informacja, na razie nieoficjalna, od Posła Pana Wojciecha Buczaka. Dyskusja i przyjęcie 
stanowiska, w tym momencie, jest bezprzedmiotowe.” 
 
Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził, że w pierwszej kolejności o decyzji 
Ministerstwa Finansów odnośnie ustanowienia siedziby Urzędu Celno – Skarbowego powinni 
być powiadomieni Prezydenci zainteresowanych miast i Rady tych miast. Zauważył, że 
przedstawiona informacja nie ma formy obowiązującego dokumentu. Dodał, że podobną, 
nieoficjalną informację, otrzymał w dniu 29 grudnia i była ona przedstawiona na konferencji 
prasowej.  
 
Radny Pan Wiesław Buż - zauważył, odnosząc się do propozycji treści stanowiska 
zaproponowanego przez radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że Rada Miasta nie może 
występować w imieniu parlamentarzystów oraz Wojewody Podkarpackiego. Zaproponował 
przyjęcie stanowiska, w brzmieniu zaproponowanym przez Prezydenta Miasta, które będzie 
„pomocne w walce o ustanowienie siedziby Urzędu Celno – Skarbowego w Rzeszowie.” 
 
Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o zamknięcie 
dyskusji. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek - poprosił o przyjęcie stanowiska, w brzmieniu 
zaproponowanym przez radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, z uwzględnieniem 
zastrzeżeń zgłoszonych przez radnego Pana Wiesława Buża. 



15  

 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zamknął dyskusję. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 Poprawki zgłoszone przez radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości do 
Stanowiska w sprawie siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego, 
stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska, zostały odrzucone 
14 głosami, przy 10 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
 
 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska została przyjęta 19 głosami „za”, bez 
głosów przeciwnych, przy 6 głosach wstrzymujących. 
 
Ad. 10 
Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
 

      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie  
(23 głosami „za”). 
 
Ad. 11 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, oraz do ceny 
miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody  
i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: XXXVI/3/2016 stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania  
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    Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 
korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie została 
przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 

 
Ad. 12 
Rada Miasta przystąpiła do procedowania projektu uchwały w sprawie powołania 
doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku: XXXVI/4/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że przedłożony projekt 
uchwały zakłada, iż powołana doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego będzie działała 
do końca obecnej kadencji Rady Miasta.  
 
Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o powołanie 
doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w składzie powołanym do przeprowadzenia 
wyboru wniosków do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 
 
Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego. 
 
Radny Pan Marcin Fijołek - zgłosił kandydaturę radnego Pana Grzegorza Koryla na 
Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, który wyraził zgodę. 
 
Pan Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zgłosił kandydaturę radnego 
Pana Wiesława Buża na Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, 
który wyraził zgodę. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Radny Pan Grzegorz Koryl - kandydat na Przewodniczącego doraźnej Komisji  
ds. Budżetu Obywatelskiego otrzymał 8 głosów „za”, 3 głosy przeciwne i 3 głosy 
wstrzymujące. 
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Radny Pan Wiesław Buż – kandydat na Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. 
Budżetu Obywatelskiego otrzymał 15 głosów „za”, 4 głosy przeciwne i 3 głosy 
wstrzymujące. 
 
Przewodniczącym  doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego został Radny Pan 
Wiesław Buż. 
 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego  
w składzie: 

1) Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji 
2) Pan Sławomir Gołąb – Członek Komisji 
3) Pani Jolanta Kaźmierczak – Członek Komisji 
4) Pan Grzegorz Koryl – Członek Komisji 
5) Pan Waldemar Kotula – Członek Komisji 
6) Pan Mirosław Kwaśniak – Członek Komisji 

została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 
 
Ad. 13 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w herbie Klubu 
Sportowego Developres Rzeszów S. A. (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 wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów  
w herbie Klubu Sportowego Developres Rzeszów S. A. została przyjęta jednogłośnie  
(19 głosami „za”). 

 
Ad. 14 
Radny Pan Witold Walawender – złożył na piśmie interpelację o treści: „Serdecznie proszę 
o przyspieszenie procedur nadania ulicy im. Prof. Kazimierza Obodyńskiego. Wniosek został 
złożony wcześniej i proszę o przyspieszenie procedur.” 
 
Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - złożył na piśmie interpelację o treści: 
„Proszę o podanie informacji o przyczynach wyrażenia zgody na wycięcie drzew po obu 
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stronach torów znajdujących się po północnej stronie Galerii Rzeszów. Proszę także  
o informację, kto był wnioskodawcą tej wycinki.”  
Zaproponował, aby na kolejnej sesji Rady Miasta została przedstawiona informacja na temat 
zmiany ustawy o ochronie przyrody. 
Poprosił o „poprawę stanu ulicy umożliwiającej dojazd do Janiowego Wzgórza.” 
 
Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - poinformował: „ W tej sprawie są 
prowadzone działania przez Urząd. Były skierowane do wszystkich mieszkańców pisma  
z prośbą o to, aby przekazali, lub odsprzedali, teren co umożliwiłoby poszerzenie ulicy. 
Niewielu mieszkańców zgodziło się na takie rozwiązanie. Miasto przygotowało rozwiązanie 
alternatywne. Obecnie ustalane są warunki finansowe rozwiązania polegającego na 
poprowadzeniu nową trasą ww. dojazdu.”  
 
Ad. 15 
Rada Miasta bez uwag przyjęła Protokół Nr XXXIII/1/2016 z XXXIII nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta Rzeszowa, odbytej w dniu 3 listopada 2016 r. 
Na XXXVI sesji odbytej 30 grudnia 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła niżej wymienione 
uchwały: 

1. Uchwała Nr XXXVI/774/2016 – w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają  
z upływem 2016 roku. 
 

2. Uchwała Nr XXXVI/775/2016 – w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta 
Rzeszowa. 
 

3. Uchwała Nr XXXVI/776/2016 – w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Rzeszowa. 

 
4. Uchwała Nr XXXVI/777/2016 – w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Rzeszowa. 
 

5. Uchwała Nr XXXVI/778/2016 – w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta 
Rzeszowa. 

 
6. Uchwała Nr XXXVI/779/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 
Oddział Rzeszów. 
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7. Uchwała Nr XXXVI/780/2016 – w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2016-2022. 

 
8. Uchwała Nr XXXVI/781/2016 – w sprawie przyjęcia stanowiska. 

 
9. Uchwała Nr XXXVI/782/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 
 

10. Uchwała Nr XXXVI/783/2016 – w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody  
i odprowadzanych ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla 
odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, 
obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”  
Sp. z o.o. w Tyczynie. 

 
11. Uchwała Nr XXXVI/784/2016 – w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego. 
 

12. Uchwała Nr XXXVI/785/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu 
miasta Rzeszów w herbie Klubu Sportowego Developres Rzeszów S. A.  

Pan Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad dokonał zamknięcia XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Płyta CD, zawierająca nagranie audio z XXXVI sesji stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 12:30. 
Na tym protokół zakończono. 
 
                                                                                                         Przewodniczący  
                                                                                                 Rady Miasta Rzeszowa 
 
                                                                                                           Andrzej Dec 
Protokołowała 
 
Anna Blicharska 
 
Sprawdził: 
Dyrektor Biura Rady 
 
Mirosław Kubiak 
 
 
 


