
Uchwala Nr LIII120212017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 12 grudnia 2017 r. 


w sprawie przyjt(cia apelu do Marszalka Wojewodztwa Podkarpackiego dot. przyspieszenia 

prac nad porozumieniem pomit(dzy gm. m. Rzeszow a Samorzqdem Wojewodztwa oraz 
zapisania srodkow w budzecie Wojewodztwa na realizacjt( inwestycji pod naZWq Podkarpackie 
Centrum Lekkoatletyczne przy ul. Wyspianskiego 22. 

N a podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 3 Statutu Miasta Rzeszowa stanowiqcego 

zalqcznik do Uchwaly LXXXl1462/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 wrzesnia 2014 r . 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastt(puje: 

§ 1 

Rada Miasta Rzeszowa zwraca sit( z apelem do Marszalka Wojewodztwa Podkarpackiego, 
w sprawie przyspieszenia prac zwiqzanych z podpisaniem przekazanego przez gm. m. Rzeszow 

porozumienia dot. realizacji inwestycji pod naZWq Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne 

przy ul. Wyspianskiego 22 w Rzeszowie. 

§2 

Rada Miasta Rzeszowa apeluje do Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego w spraWle 
zabezpieczenia w budzecie Wojewodztwa kwoty stanowiqcej 'It wartosci realizacji 

w/w inwestycji (suma po przetargu). 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza sit( Prezydentowi Miasta Rzeszowa 

Przewodniczqcy 

Rad Miasta Rzeszowa 
' ")ec 



UZASADNIENIE 


Aby inwestycja polegajqca na zaprojektowaniu i budowie Podkarpackiego Centrum 
Lekkoatletycznego przy ul. Wyspianskiego 22 mogla sit( rozPOCZqC, potrzebne jest zapewnienie 
zr6del jej finansowania. Wg dotychczasowych uzgodnien wklad w jej realizacjt( mialyby 
wniesc: Ministerstwo Sportu w wys. Y2 koszt6w inwestycji oraz Wojew6dztwo Podkarpackie 
i Miasto Rzesz6w po 1.1. Przy tym Ministerstwo oczekuje, ze oba samorzqdy zawrq stosowne 
porozumienie, w kt6rym okreSlq wzajemne zobowiqzania, a w swoich budzetach lub 
wieloletnich Prognozach Finansowych zapiszq deklarowane kwoty. 

Rada Miasta Rzeszowa zapisala juz w swoim WPF szacowanq kwott(, a Prezydent Miasta 
przekazal Marszalkowi Wojew6dztwa projekt porozumienia. Tym samym dalsze kroki w tej 
sprawie Sq uzaleznione od decyzji Zarzqdu Wojew6dztwa 0 podpisaniu porozumienia lub 
zaproponowania poprawek do niego. 

Poniewaz od tego czy porozumienie to zostanie szybko sfinalizowane, zalezec moze uzyskanie 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu, a tym samym powodzenie calej inwestycji Rada Miasta 
Rzeszowa postanowila wystosowac apel do Marszalka Wojew6dztwa 0 przyspieszenie decyzji. 


