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 BRM.0002.2.11a.2017  

 

 

Protokół Nr XLVIII/1/2017 

z XLVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 sierpnia  

2017 roku w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 
 Na ustawowy stan 26 radnych w XLVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło, 

według listy obecności, 25 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XLVIII sesji 

Rady Miasta i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców (lista 

obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 

kierowników jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, 

Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił 

proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta (proponowany porządek obrad 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że wpłynęły wnioski o uzupełnienie 

proponowanego porządku obrad o:  

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy - jako pkt 2 a; 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice - jako  

pkt 2 b; 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno - jako  

pkt 2 c; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji 

projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  

2014-2020 - jako pkt 17 a;  

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności 

nieruchomości lokalowej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę 

publiczną - jako pkt 20 a; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego 

użytkowania działek nr 2710/2, 2711/1, 2711/3, 2712/1, położonych w obr. 216 

Rzeszów - Staromieście - jako pkt 20 b; 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - jako pkt 21 a; 

 projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok - jako pkt 23 a; 

 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - jako pkt 23 b. 

  

 Przystąpiono do przegłosowania wniosków odnośnie zmian w proponowanym 

porządku obrad XLVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 
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 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy - jako pkt 2 a - został przyjęty 

jednogłośnie (22 głosami za); 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice - jako pkt 2 b - został przyjęty 

jednogłośnie (21 głosami za); 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno - jako pkt 2 c - został przyjęty 

jednogłośnie (20 głosami za); 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji projektu pn. „Od 

przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jako  

pkt 17 a - został przyjęty jednogłośnie (21 głosami za);  

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości lokalowej w ramach 

odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną - jako pkt 20 a - został 

przyjęty jednogłośnie (23 głosami za); 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania działek nr 2710/2, 2711/1, 

2711/3, 2712/1, położonych w obr. 216 Rzeszów - Staromieście - jako pkt 20 b - został 

przyjęty 21 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym;  

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - jako pkt 21 a - został przyjęty 

jednogłośnie (20 głosami za); 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z 

uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2017 rok - jako pkt 23 a - został przyjęty jednogłośnie (21 

głosami za); 

 Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi - jako pkt 23 b - został przyjęty jednogłośnie (19 głosami za).  

 

          Pan Przewodniczący poinformował: „Jeśli chodzi o pkt 11 proponowanego porządku 

obrad dotyczący tematu zmian nazw ulic na terenie Miasta Rzeszowa, są w nim wymienione 

wszystkie ulice, co do których IPN zgłosił oczekiwanie, że zmienimy nazwy. W związku z tym 

nie będziemy niczego wprowadzać ani zdejmować, bo wszystkie ulice, o których mowa w 

piśmie IPN- u, są tutaj wymienione. Natomiast w trakcie rozpatrywania każdej z nich z 

osobna, będziemy zastanawiać się, które propozycje poddać pod głosowanie.”   

 

 Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa (z uwzględnieniem zmian): 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Rzeszowa. 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

 2a. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy. 
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 2b. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice. 

 2c. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno. 

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zodiak”. 

4. Oświadczenia i informacje. 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r. (druk: XLVII/7/2017). 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta 

Rzeszowa” (druk: XLVII/6/2017). 

7. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego (druk: XLVII/20/2017). 

8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk: 

XLVII/21/2017). 

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 45/2/2017 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa  

w rejonie ul. Zimowit i ul. Łukasiewicza na osiedlu Zalesie (druk: XLVII/22/2017). 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 46/3/2017 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa  

w rejonie ul. Kiepury i ul. Wieniawskiego na osiedlu Zalesie (druk: XLVII/23/2017). 

11. Uchwały w sprawie zmian nazw ulic na terenie Miasta Rzeszowa (w związku z ustawą  

z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej): 

a) ul. 9 Dywizji Piechoty; 

b) ul. Lucjana Rudnickiego; 

c) ul. Juliana Bruna; 

d) ul. Leona Kruczkowskiego; 

e) ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty; 

f) Al. Wyzwolenia. 

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (dot. ul. 

Solińskiej, druk: XLVII/8/2017). 

13. Prezentacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego pn. „Rzeszów nieznany - 

badania archeologiczne na ul. 3 Maja”. 

14. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk: XLVII/10/2017). 

15. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomników przyrody (druk: XLVII/11/2017).  

16. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Europejska 

współpraca na rzecz seniorów” w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 

2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, 

Działanie 2.2: Sieci miast (druk: XLVII/12/2017).  
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17. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego 

współpracy w dziedzinie zachowania i promowania historii europejskiej w ramach 

naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne 

zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1: Partnerstwo miast (druk: 

XLVII/13/2017). 

17a.Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji 

projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  

2014 - 2020. 

18. Uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów (druk: 

XLVII/19/2017). 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o. o. na zbycie nieruchomości 

gruntowych zabudowanych położonych w Rzeszowie przy ul. Orląt Lwowskich 2A  

i Rataja 10 (druk: XLVII/1/2017). 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Strażackiej 

(druk: XLVII/2/2017). 

20a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości 

lokalowej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną. 

20b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania 

działek nr 2710/2, 2711/1, 2711/3, 2712/1, położonych w obr. 216 Rzeszów - 

Staromieście. 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie (druk: XLVII/4/2017). 

21a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

22. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie 

mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do 

wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (druk: XLVII/5/2017).  

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako 

podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego (druk: XLVII/3/2017). 

23a.Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok. 

23b.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi. 

24. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bzianka (druk: 

XLVII/24/2017). 

25. Interpelacje i zapytania. 

26. Wolne wnioski i sprawy różne. 
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(Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad XLVIII sesji 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu). 

 

 Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1. 

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, wraz  

z autopoprawką. Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (wraz z autopoprawką) - została 

przyjęta 19 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach 

wstrzymujących.   
 

Ad. 2. 

 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. (projekt uchwały wraz z 

załącznikami  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Zgłosiła autopoprawkę do projektu 

uchwały dotyczącą § 2 ust. 2 pkt 2 ppkt a) inwestycje i zakupy inwestycje. Chodzi  

o zwiększenie środków o kwotę 300 000 zł, tj. z kwoty 4 643 569 zł do łącznej kwoty  

4 943 569 zł. Wyjaśniła, że: „W przedłożonym projekcie uchwały zostały zapisane środki dla 

Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dokumentację na budowę 

budynku na Dworzysku. Ta kwota była zapisana jako środki na fundusz wsparcia poprzez 

Komendę Wojewódzką. Po analizie tematu, doszliśmy do wniosku, że przyjęcie takiego 

rozwiązania spowodowałoby wydłużenie czasu realizacji dokumentacji. Ostatecznie została 

podjęta decyzja, że środki będą przekazane bezpośrednio do Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej, co wymaga autopoprawki. Konieczna będzie także zmiana w 

załącznikach  

o tą samą kwotę w pozostałych inwestycjach, tj. zwiększenie o kwotę 300 000 zł oraz  

w dotacjach na inwestycje, tj. zmniejszenie o kwotę 300 000 zł.” Autopoprawka stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r. - została przyjęta 21 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy  

2 głosach wstrzymujących. 
 

Ad. 2a. 
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 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy - 

została przyjęta jednogłośnie (24 głosami za).   

Ad. 2b. 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice - 

została przyjęta jednogłośnie (24 głosami za).    

Ad. 2c. 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno -  

została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za).   

Ad. 3. 

 P. Janina Filipek - Skarbnik Miasta - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. Projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” - została przyjęta 21 głosami za, bez 

głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 

Ad. 4. 

 

1/ 

 Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag protokół Nr XLI/1/2017 z XLI sesji 

Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 28 marca 2017 r.  

 

2/ 

 Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag protokół Nr XLV/1/2017 z XLV sesji 

Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 13 czerwca 2017 r.  
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3/ 

  P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - poinformował, że: 

 Rzeszów otrzymał tytuł Miasta Dobrych Praktyk URBACT, za Punkty Obsługi 

Mieszkańców w galeriach handlowych. Rzeszów wyróżniony został spośród  

270 zgłoszeń z 29 krajów europejskich. Rzeszów dzięki otrzymanej nagrodzie, stał się 

częścią pionierskiej grupy Dobrych Praktyk URBACT, która będzie szeroko 

promowana na szczeblu międzynarodowym. Wyróżnienie naszego Miasta to promocja 

Rzeszowa na skalę europejską, wśród wszystkich krajów członkowskich UE oraz  

w trakcie wydarzeń organizowanych przez Komitet URBACT we współpracy  

z Komisją Europejską. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie  

3-dniowego Festiwalu URBACT w Tallinie (ESTONIA) w październiku 2017 r. 

(informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu); 

 Rzeszów został wyróżniony w Konkursie „Modernizacja roku 2016”. Miasto 

otrzymało Nagrodę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Nagrodę 

Magazynu „Autostrady" za inwestycję „Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap I w 

Rzeszowie”. Wyróżniona została również inwestycja w kategorii „Elewacje i 

termorenowacje” - modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz 

z otoczeniem przy ul. Krzyżanowskiego w Rzeszowie (informacja stanowi załącznik 

nr 16 do protokołu). 

 Radny P. Waldemar Wywrocki - podziękował za inwestycję pn. „Rozbudowa ul. 

Jana Pawła II - etap I w Rzeszowie”, która stanowi wizytówkę rozwoju Miasta.  

Ad. 5. 

 

 P. Marcin Stopa – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia do realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 

czerwca 2016 r. (druk: XLVII/7/2017). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii ZIT 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r. - została 

przyjęta jednogłośnie (23 głosami za).  
 

Ad. 6. 

 

 P. Anna Kozicka - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla miasta Rzeszowa” (druk: XLVII/6/2017). Projekt uchwały wraz z 

załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

   

 Radny P. Grzegorz Koryl - zapytał, czy w przedłożonym dokumencie są 

uregulowane kwestie dotyczące kanałów napowietrzających Rzeszów, np. zabudowa wzdłuż 

Wisłoka czy ograniczenia wysokiej zabudowy.  

 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rankingi/2017-r/rzeszow-miasto-dobrych-praktyk-urbact
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 P. Anna Kozicka - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa - odpowiedziała, że plan nie dotyczy poruszonej kwestii. Powyższe sprawy 

określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W przedłożonym dokumencie 

jest mowa  

o problemach energetycznych Miasta, czyli jak zmniejszyć energochłonność. 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zapytał: „Czy przedłożony plan przewiduje działania 

zachęcające mieszkańców do wykorzystania odnawialnych źródeł energii?” 

 

 P. Anna Kozicka - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa - odpowiedziała, że tego typu zadania realizuje Wydział Pozyskiwania Funduszy.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Ten projekt już się 

rozpoczął. Na stronach ROF-u są szczegółowe informacje i wzory wniosków, jak też umowa, 

jaką trzeba podpisać w razie otrzymania dofinansowania. Są podane kryteria, wg których 

będą oceniani wnioskujący o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej.”      

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - wskazał na potrzebę podjęcia szerszych działań 

mających na celu poinformowanie mieszkańców Rzeszowa o możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej.    

 

 Radny P. Bogusław Sak - zapytał, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, jeśli 

chodzi o możliwość pozyskania środków unijnych na odnawialne źródła energii w aspekcie 

ochrony środowiska?  

 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - 
poinformował, że: „Jeżeli chodzi o to, co miało być planowane w ramach programu 

„KAWKA”, to tu się nic nie zmieniło. Natomiast, jeśli chodzi o ZIT, to faktycznie udało się 

przesunąć oszczędności  

z innych działań. Takie kwestie, jak wymiana pieców czy inne działania z zakresu 

odnawialnych źródeł energii, poza fotowoltaiką, będą prowadzone w formie projektu 

parasolowego skierowanego do mieszkańców. Jeśli zaś chodzi o termomodernizację, to 

zgodnie  

z harmonogramem, w ramach RPO na ostatni kwartał tego roku, konkretnie październik, 

przewidziany jest jeszcze nabór wniosków. Kwota do podziału na całe województwo, to  

30 mln zł. Przy czym jest tu mowa o głębokiej termomodernizacji, czyli łącznie z wymianą 

stolarki okiennej i wszelkich instalacji.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zapytał: „Czyli ten program 

obejmuje również wymianę pieców?”   

 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - odpowiedział: 

„Modernizacja infrastruktury grzewczej mieści się również w tym programie.”   

 

 Radny P. Konrad Fijołek - zapytał, czy program przewiduje zwiększenie ilości 

punktów pomiarowych pyłu?  

 

 P. Anna Kozicka - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa - odpowiedziała: „Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma taki punkt 

pomiaru. Wcześniej był on na ul. Szopena. Obecnie jest przeniesiony na al. Rejtana. To jest 
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system państwowy. Tylko i wyłącznie w ramach systemu państwowego można wykonywać 

takie badania. Nie tylko nasza gmina podejmowała rozmowy na temat tego, żeby był 

dodatkowy punkt, i że będziemy współfinansować jego utrzymanie. Ale nie ma zgody. To musi 

być tylko  

i wyłącznie w ramach systemu państwowego. Z tego co wiem, planowany jest dodatkowy 

punkt, ale jeszcze nie ma lokalizacji. Są prowadzone wstępne rozmowy w tym przedmiocie.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Rzecz jest w tym, że 

często gminy kupują, mówiąc wprost, byle jakie urządzenia kontrolujące, które nie mają 

odpowiednich certyfikatów, a wtedy wyniki z nich uzyskiwane nie są wiarygodne.” 

 

 Przystąpiono do głosowania:  

  

 Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla miasta Rzeszowa” - została przyjęta jednogłośnie (24 głosami za).  
 

Ad. 7. 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przypomniał, że uchwała w 

sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego (druk: 

XLVII/20/2017) - została przyjęta na XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa 

odbytej 23 sierpnia 2017 r.  

 

Ad. 8. 

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk: XLVII/21/2017). 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Prezentacja materiału stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Wyjaśniła: „W ramach oceny 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i analizy aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, przystąpiliśmy do tych prac. W chwili obecnej zostało 

wytypowanych 9 fragmentów, które w ramach prac planistycznych nie zostały uchwalone  

z różnych przyczyn. Pierwszy teren dotyczy fragmentu strefy ekonomicznej Dworzysko, do 

którego zmiany przystąpiliśmy na wniosek inwestorów, praktycznie Pana Marszałka. 

Dotyczyło to korekty przebiegu drogi lokalnej, po to, aby była zgodność z planami 

uchwalonymi przez Gminę Świlcza. Równocześnie chodziło o umożliwienie likwidacji w razie 

potrzeby istniejących dróg wewnętrznych, które zostały zrealizowane w ramach parku 

naukowo - technologicznego. Ponieważ stosownie do przepisów ustawy, musieliśmy objąć 

przystąpieniem cały teren strefy, a nie było potrzeby dokonania zmian w obszarze zielonym, 

tzn. na części strefy, w której nie dokonano zmian, w związku z tym nie ma podstaw do 

utrzymywania uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu na tym terenie. Stąd 

wniosek, aby uchylić nieaktualną już uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 

na tym obszarze. Kolejny temat  

w ramach tej analizy dotyczy fragmentu terenu w rejonie ul. Strzyżowskiej. Jest to teren, który 

w obecnym planie miejscowym przeznaczony jest na usługi, handel, gastronomię i ulicę 

dojazdową. Ulica jest zrealizowana. W północnej części terenu został zrealizowany obiekt  

z usługami. Pozostały teren jest urządzony, tj. skwer z nasadzeniami. W związku z tym zmiana 

planu w kierunku parku i zieleni musi uzyskać nowe granice. Ten teren, który jest w tej chwili 

objęty planem, nie ma już uzasadnienia w całości. Należy wyłączyć zrealizowaną ulicę  
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i zrealizowany obiekt w północnej części. Przygotujemy nowe przystąpienie w nowych 

granicach. Czyli uchwała w takim kształcie nie ma uzasadnienia. Kolejny teren dotyczy 

fragmentu w rejonie ul. Kwiatkowskiego, tzw. Kaczenice. Plan został uchwalony z 

wyłączeniem obszaru oznaczonego kolorem zielonym z tego względu, że w trakcie realizacji, 

w oparciu  

o decyzje administracyjne, powstał cały zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

w północnej części oraz o niskiej intensywności w południowej części terenu. W północnej 

części terenu są bloki mieszkalne developerskie, zamieszkałe, już zrealizowane. Na niewielkim 

terenie, który jeszcze nie jest zabudowany, zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.  

W związku z tym opracowanie planu w zgodności ze Studium nie może być zrealizowane. Stąd 

wniosek o uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Komisja 

Gospodarki Przestrzennej w trakcie omawiania tego tematu zasugerowała przystąpienie do 

zmiany Studium i nadanie zasad zagospodarowania na niezabudowany teren. Na pewno  

w obecnej formie uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania planu nie może być 

zrealizowana. W związku z tym nie ma podstaw do jej utrzymywania. Kolejny temat, dotyczy 

terenu na Osiedlu Staromieście. Chodzi o łącznik ciągiem pieszo - jezdnym pomiędzy  

ul. Borową i ul. Staromiejską. Nie może on zostać zrealizowany z racji własności prywatnej  

i zabudowy przez domy jednorodzinne. Ponadto nie ma potrzeby jego realizowania, ponieważ 

połączenia zostały wykonane do ul. Warszawskiej w inny sposób. Kolejny temat dotyczy 

połączenia al. Kopisto z ul. Wierzbową. Było to ważne, aby w przyszłości można było  

zrealizować to połączenie. Obszar objęty planem dotyczy terenu oznaczonego kolorem szarym 

i zielonym. Po opracowaniu planu w odpowiedniej skali okazało się, że tereny w kolorze 

zielonym wchodzą w skład sąsiednich terenów, które mają swoje zagospodarowanie, 

przeznaczenie i ogrodzenie. W związku z tym jest podstawa do uchylenia przystąpienia do 

opracowania planu, ponieważ nie ma potrzeby opracowania planu na ten fragment terenu. 

Kolejny teren dotyczy części drogi głównej na Osiedlu Słocina, tzw. Szajerówka. Pomiędzy  

ul. Rocha a ul. Zelwerowicza będzie kiedyś w przyszłości połączenie. Podjęta uchwała  

o przystąpieniu do opracowania planu obejmowała większy teren, ponieważ wymagało to 

określenia szczegółowego przebiegu drogi. Jeśli chodzi o te dwa zielone fragmenty, to 

północny został włączony do planu obejmującego teren Słociny od ul. Wieniawskiego do ul. 

Rocha,  

a południowy jest terenem niezagospodarowanym. Są to pola, tereny rolne i będzie on 

rozplanowany łącznie z fragmentem Zalesia. Pozostały teren ma uchwalony plan. Kolejny 

teren, to teren na Osiedlu Drabinianka, pomiędzy ul. Strażacką i ul. Miłą. W oparciu o 

Studium wskazano kierunek zabudowy jednorodzinnej. Niemniej jednak na tym terenie, 

bardzo atrakcyjnym, niezabudowanym powstało szereg budynków wielorodzinnych w sposób 

zorganizowany, zgodnie zresztą z koncepcją planu. Powyższe nie mogło być uchwalone z racji 

braku zgodności ze Studium. Natomiast utrzymane zostały projektowane ulice lokalne, które  

w przyszłości obsłużą tereny zabudowy wielorodzinnej. Nie ma podstaw do uchwalania planu. 

Ostatni fragment terenu dotyczy Osiedla Biała, w rejonie ul. Białogórskiej i istniejącego 

cmentarza. Plan był uchwalony pod kątem poszerzenia powierzchni cmentarza. Oczywiście 

musieliśmy objąć opracowaniem planu teren w zgodności ze Studium, ale te zielone 

fragmenty nie zostały uchwalone. Stanowią one w części południowej fragment istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w części wschodniej są to jeszcze tereny rolne, 

oczekujące na swój czas, po zrealizowaniu uzbrojenia, a szczególnie możliwości zaopatrzenia 

w wodę.” 

 

 P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - 

powiedział: „Ponieważ miałem kilka pytań ze strony osób zaniepokojonych brzmieniem tej 

uchwały, chciałem wyjaśnić niektóre kwestie. Uchwała wydaje się enigmatyczna i nie wszyscy 
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może rozumieją, czego ona dotyczy. Otóż, większość tych uchyleń dotyczy sytuacji, kiedy wiele 

lat temu podjęliśmy uchwały o przystąpieniu do zmiany lub sporządzenia Studium. Natomiast 

po wielu latach, np. po uchwaleniu planu miejscowego na danym terenie, jak to np. ma 

miejsce na Słocinie, gdzie została uchwalona droga, okazało się, że fragment terenu, który 

przeznaczony był pod tą zmianę Studium, nie został ujęty. Zostały także uchwalone plany, ale  

i Studia, dlatego że granice Studiów dostosowały się do tych planów. Granice Studiów były 

niekiedy szerzej obejmowane, bo np. nie było wiadomo, jak będzie przebiegać droga na 

Słocinie. Stąd, jeżeli dzisiaj wiadomo już jak ta droga przebiega, okazuje się, że trochę szerszy 

zakres Studium dzisiaj nie ma uzasadnienia, żeby go dalej procedować. Stąd wniosek  

o uchylenie uchwał w tych częściach. Komisja Gospodarki Przestrzennej przychyliła się do 

propozycji uchwały, z jednym wyjątkiem, tj. z wyjątkiem terenu przy Zalewie. Jest to teren od 

zapory aż do wlotu ul. Grabskiego. Ten teren rzeczywiście w większości jest zabudowany albo 

już są wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Przyjęliśmy do wiadomości, że nie ma 

możliwości, żeby zdążyć opracować ten plan, dopóki nie zostaną wydane decyzje o warunkach 

zabudowy. W takiej sytuacji opracowanie planu może być już spóźnione. Chciałem zwrócić 

uwagę, że przy ul. Kwiatkowskiego jest jeszcze dość dużo starych domków. Jest bardzo 

prawdopodobne, może nie od razu, bo niektóre z tych domków są wyremontowane, niektóre 

wręcz nowe, ale są to bardzo atrakcyjne tereny i nie można wykluczyć, że za 5 czy 10 lat 

właściciele tych domków znajdą nabywców na te nieruchomości. A ci nabywcy w tak 

atrakcyjnym terenie zechcą stawiać podobne bloki jak te przy zaporze czy przy ul. 

Grabskiego. Stąd wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej, żeby te tereny, na których w 

przyszłości można przewidzieć istnienie jakiegoś ruchu inwestycyjnego potraktować w 

ramach polityki przestrzennej Miasta. Chodzi o zaplanowanie sylwety Miasta od strony 

Zalewu. Bo może się okazać, że za 5 czy 10 lat będziemy mieli sytuację, w której nagle jakiś 

inwestor na maleńkiej działce wpadnie na pomysł budowy, np. 20 czy 30 piętrowego bloku, co 

niekoniecznie dobrze może pasować do panoramy Miasta z drugiej strony, tj. od strony 

plantów. Dlatego jest wniosek, aby pomimo tego, że w tej chwili ten teren praktycznie cały 

jest zagospodarowany, zaplanować tam przestrzeń w sposób stabilny, harmonijny, tak żeby 

było już przygotowanie na przyszłość.” 

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - wyjaśniła: „Na tym terenie 

są już wnioski do planu, które właśnie dotyczyły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

i koncepcja tego obszaru uwzględniała taki sposób zabudowy. Nie widzimy potrzeby 

utrwalania tego planem oraz procedurami, łącznie ze zmianą Studium, ponieważ będzie to już 

taki jednolity kompleks.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - wyraził wątpliwość, czy przedłożony projekt uchwały,  

w którym proponuje się łączne uchylenie 9 uchwał, jest prawidłowy pod względem formalno 

– prawnym. Zapytał, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem przygotowanie oddzielnych 

projektów uchwał, co umożliwiłoby radnym odniesienie się do konkretnego obszaru. 

Odnosząc się do pkt 2 projektu uchwały dotyczącego terenu w rejonie ul. Strzyżowskiej, 

Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej, poprosił o wyjaśnienie, czy ten teren zostanie 

terenem zielonym, na którym nie będzie można nic budować. Zapytał: „Jeśli chodzi o 

Drabiniankę, czy dobrze zrozumiałem, że plany Miasta zakładały budownictwo 

jednorodzinne, i że takie było Studium? Natomiast powstały tam budynki wielorodzinne, mimo 

planowania zabudowy jednorodzinnej. I teraz dopasowujemy to do tego, że developerzy 

zbudowali budynki wielopiętrowe?”  
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta – wyjaśnił: „W przypadku, gdy ktoś 

z Państwa Radnych nie zgadza się z częścią uchwały, może zgłosić wniosek o wykreślenie 

jednego z punktów. Wniosek zostanie przyjęty albo nie. Skutek jest ten sam.”      

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - wyjaśniła: „Jeśli chodzi  

o teren przy ul. Strzyżowskiej, jest to teren będący własnością spółdzielni. Zgodnie  

z ówczesnymi wnioskami spółdzielni, na etapie opracowywania planu teren został 

przeznaczony na usługi, handel, gastronomię i drogę dojazdową. Natomiast cel ten nie został 

zrealizowany. Zasadzono tam rośliny, drzewa, krzewy. Jest tam skwer, który powstał 

staraniem mieszkańców. W związku z tym wniosek spółdzielni, jaki w tej chwili trafił, o 

przeznaczenie na zieleń urządzoną, wymaga zmiany Studium i nowego planu w tych 

granicach do przejścia pieszego pomiędzy drogą 5 kd a ul. Strzyżowską. W związku z tym, aby 

zrealizować to oczekiwanie, musi być podjęta nowa uchwała, łącznie ze zmianą Studium, i 

nowy plan na ten fragment. A ta uchwała jakby odnosi się do zaszłości.” 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Chciałam uzupełnić, że teren jest 

własnością spółdzielni. Wszyscy członkowie spółdzielni, w określonym obszarze do  

ul. Krynickiej czy nawet ul. Sanockiej, składali się, żeby wykupić ten teren z przeznaczeniem 

na zieleń. Dlatego jest taka sytuacja, że tam jest zieleń, bo wszyscy członkowie spółdzielni 

składali się, żeby wykupić ten teren z takim właśnie wskazaniem.” 

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Mam pytanie, bo tutaj padły słowa  

o polityce przestrzennej Miasta. Na bazie tego, co zauważyłem, jak też na bazie tego, co 

zgłaszają nam mieszkańcy, odnoszę wrażenie, że w Rzeszowie nie ma czegoś takiego jak 

polityka przestrzenna Miasta. Jest tylko jakaś przypadkowa zabudowa, chaos. Brakuje 

pomysłu na racjonalną zabudowę Miasta. Nie mówię tu o planach obejmujących obszar 20 

czy 30 arów, tylko o tym, żeby były tworzone kompleksowe plany dla całych osiedli i dla 

całego Miasta. Mam takie odczucie, i to są fakty, że jeśli nawet jako radni podejmujemy takie 

uchwały, to te uchwały po opracowaniu planów i tak nie są realizowane. Dlatego zgłaszam 

wniosek do Rady Miasta  

i Prezydenta Miasta, aby zastanowić się nad tym, czy nie powinniśmy pomyśleć o takiej 

prawdziwej, racjonalnej polityce przestrzennej Miasta. Żeby nie było tak, że zabudowana jest 

każda wolna część zieleni. Że przychodzi developer, znajduje część wolnego terenu i chce 

budować w konflikcie z mieszkańcami, a nawet w konflikcie z interesami Miasta, ponieważ to 

Miasto powinno prowadzić politykę przestrzenną. Poddaję taki wniosek pod rozwagę, 

żebyśmy zastanowili się nad tym problemem, i żebyśmy zaczęli myśleć w kategoriach interesu 

Miasta  

i jego mieszkańców, a nie w kategoriach interesu developerów. Musimy pamiętać o tym, że  

Rada Miasta i Prezydent Miasta zostali wybrani przez mieszkańców po to, żeby służyć Miastu 

i jego mieszkańcom.”      

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

Radnego P. Jerzego Jęczmienionki, powiedział: „Pan Radny wygłosił tu kilka oczywistości. 

Jeśli Pan Radny oparł swój wniosek, tę konstatację, o to, czym w tej chwili się zajmujemy, to 

dowód na to, że Pan Radny tego albo nie przeczytał albo nie zrozumiał. Bo te sprawy, o 

których teraz tu mówimy, mają charakter porządkowy i są oczywiste.” 

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - odpowiedział: „Mówiłem, że odnoszę się do takiego 

stwierdzenia jak polityka przestrzenna Miasta. Pan Przewodniczący Rady Miasta Andrzej 
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Dec wielokrotnie na tej sali mówił, że jesteśmy zaskakiwani tego typu działaniami. Odnoszę 

się do całości, do sytuacji, jaka w tej chwili występuje w naszym mieście.” 

 

 Radny P. Marcin Fijołek - powiedział: „Chciałem przypomnieć, że w projekcie 

uchwały, nad którym teraz debatujemy, jest mowa m.in. o planie dotyczącym terenu przy 

Zalewie. Jest to plan, gdzie uchwała o przystąpieniu została podjęta w 2005 r., czyli 12 lat 

temu. Do tej pory nie zostało to zrealizowane. Tak samo kolejny plan, którego dzisiaj nie 

omawiamy, dotyczący przystąpienia do opracowania planu przy Zalewie i żwirowni. 

Wielokrotnie były składane obietnice, że ten plan zostanie przedstawiony na sesji Rady 

Miasta. Były podawane propozycje terminów, kiedy miało się to stać. Jednak nadal nic się nie 

dzieje w tym temacie. Więc to, o czym mówił Radny P. Jerzy Jęczmienionka, jest uzasadnione. 

Rzeczywiście w Mieście nie ma polityki przestrzennej. Plany uchwalane są absurdalnie długo 

i trudno mówić  

o porządku urbanistycznym i przestrzennym.” 

 

 Radny P. Mirosław Kwaśniak - zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji  

i przejście do głosowania.  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odnosząc się do dyskusji, stwierdził: 

„Ostatnio, kiedy miałem spotkanie w Budziwoju, była dyskusja odnośnie budowy drogi 

południowej od ul. Podkarpackiej do al. Sikorskiego, do budowy węzła na autostradzie  

w Terliczce. Przyszli niektórzy mieszkańcy z transparentami, aby nie budować drogi 

południowej. Rząd, nawiasem mówiąc, udzieliłby kwoty początkowo 250 mln zł  

i prawdopodobnie ta kwota byłaby zwiększona. Chciałbym zapytać Państwa przybyłych na 

dzisiejszą sesję Rady Miasta, czy powinniśmy budować takie drogi czy nie? W tej chwili  

al. Sikorskiego jest rozszerzana po to, żebyśmy wszyscy mogli łatwiej poruszać się po mieście. 

Kiedy budowaliśmy ul. Lubelską także były protesty. Myślę o tym, żeby budować również 

dojazd od ul. Armii Krajowej do ul. Dunikowskiego i ul. Wieniawskiego, a później dalej do 

Chmielnika. Są protesty przeciwko budowie. Jako Prezydent Miasta uważam, że takie ulice 

zdecydowanie powinny być realizowane. Ul. Wieniawskiego jest wąziutka, część jest 

zrobiona. Są protesty, żeby nie rozszerzać tej ulicy. Zastanawiam się, czy podporządkować się 

tym protestom, czy też myśleć o tysiącach ludzi, którzy będą korzystać z tych dróg. Jako 

Prezydent Miasta dochodzę do wniosku, że takie ulice powinny być zdecydowanie budowane, 

bo będzie to z korzyścią dla większości naszych mieszkańców i dla przyszłych pokoleń. Wiem 

o tym, że nie chcemy, aby wokół nas cokolwiek się działo, i chcemy żeby był spokój. 

Natomiast, jeżeli chcemy Miasto rozwijać, to musi być ciągły niepokój pod kątem budowy 

czegoś nowego, czy to uczelni, kościołów itp. Na przykład na Wilkowyji są protesty, żeby nie 

budować kościoła. Mówicie  

o terenie na Drabiniance. Były protesty, żeby nie budować budynków, ale przyszli nowi 

ludzie, którzy wzbogacają to Miasto. Pełniąc funkcję Prezydenta Miasta, bardzo zależy mi na 

tym, żeby ludzie osiedlali się w Rzeszowie. Żeby uważali, że to jest ich miejsce na dzisiaj, dla 

nich i dla ich dzieci. Miasto musi budować nową infrastrukturę, a więc tę podziemną i 

nadziemną. Także ciepłociągi. Chcemy np. budować takie ciepłociągi na Osiedlu Ziemowit po 

to, żeby nie było przyduchy i ciężkiego powietrza. Na dzisiaj są jednak sprzeciwy. Zbieraliśmy 

deklaracje  

i większość mieszkańców nie chce budowy ciepłociągu, bo np. ktoś nie chce wyciąć róży, 

przesunąć płotu czy jeszcze coś innego. Ale to w przyszłości musi być budowane, żeby 

zlikwidować piece, i żeby ogrzewanie było dostarczane z innych źródeł. Najgorsze powietrze  

w tej chwili, kiedy jest przyducha, jest na Osiedlu Zimowit. Dlatego chcemy doprowadzić tam 

ciepło i ciepłą wodę ze źródeł zdalnych, jeżeli tylko mieszkańcy wyrażą zgodę. W tej chwili 
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oceniani jesteśmy w Polsce, i nie tylko, jako Miasto rozwijające się poprzez fakt, że się 

buduje. Padło takie stwierdzenie, że developerzy budują. Ale ludzie kupują mieszkania i tu 

chcą mieszkać, pracować, uczyć się. Tu chcą mieć dzieci, które później zostaną w naszym 

mieście. Oczywiście rozumiem protesty mieszkańców, ale Miasto musi się rozwijać. Przybyło 

nam ostatnio 45 tys. mieszkańców. Pewno czytaliście w mediach, w prasie artykuły pt. 

„Umierający Przemyśl o historii 1 000-letniej”. W stosunku do Przemyśla, Rzeszów był 

kiedyś małym miastem. Umierające jest też Krosno czy Sanok, natomiast miastem 

rozwijającym się jest Rzeszów. A więc, jakie decyzje podejmować? Budować czy nie 

budować? Ja będę Prezydentem do określonego czasu. W historii Miasta jest to mgnienie oka. 

Ale w czasie, kiedy jestem Prezydentem, chcę żeby ludzie tu przyjeżdżali. Żeby tu mieszkali, tu 

się uczyli, i by Miasto wzrastało. Po to prowadzimy rozmowy odnośnie rozszerzenia granic. 

Gdybyśmy nie mieli takich miejscowości jak Biała, bo przecież al. Sikorskiego jest budowana 

z pieniędzy unijnych, nie moglibyśmy tych pieniędzy wbudować. Łącznik od ul. Podkarpackiej 

do Kielanówki w tej chwili także jest poza granicami Miasta. Wejście na rozszerzenie ul. 

Podkarpackiej, druga nitka, też jest poza miastem. I tam wbudujemy pieniądze, które 

pozyskujemy z zewnątrz. Podatków, jak wiecie, nie podnoszę. Nawet wiele podatków 

zlikwidowaliśmy. A szukamy pieniędzy z zewnątrz. Pewno, że można powiedzieć, że w 

Rzeszowie jest źle. Ale, kiedy przyjeżdżają do nas ludzie z zewnątrz, mówią, że Miasto jest 

niebrzydkie. Rozumiem protesty, ale Państwo też musicie zrozumieć, że Miasto rozwija się dla 

ludzi. Jeszcze wrócę do drogi południowej. Z jednej strony doskonała komunikacja, z drugiej 

strony koszt tej drogi  

- ok. 400 mln zł. Realizacja tych dróg byłaby wykonywana przez mieszkańców Rzeszowa lub 

okolicznych miejscowości, a więc praca. Podobnie, jeśli chodzi o produkcję materiałów, które 

byłyby potrzebne do budowy tej drogi. Ale są protesty. Czy powinienem poddać się tym 

protestom, czy dążyć do tego, żeby były lepsze drogi? Pamiętacie Państwo, gdy do  

ul. Łukasiewicza były dwie jezdnie. Rozszerzaliśmy ten odcinek, pociągnięte to było do  

ul. Robotniczej, Strażackiej, później dalej, i w tej chwili praktycznie robimy to do mostu na 

Strugu. Dla kogo? Dla nas wszystkich. Gdy była robiona ul. Budziwojska też były protesty. 

Podobnie było z ul. Jana Pawła II i ul. Strażacką. Gdybym się ugiął, nie byłoby tych ulic. W 

tej chwili jeździcie i korzystacie z tych ulic. Jeszcze wspomnę o Zalesiu. Była tam robiona ul. 

Kiepury, ul. Robotnicza, ul. Łukasiewicza, podobnie jak ulice boczne, np. ul. Siemaszkowej, 

często przy protestach mieszkańców. Obecnie korzystamy z tych ulic. Muszą powstawać nowe 

obiekty, w których będą mieszkać mieszkańcy Rzeszowa albo ludzie, którzy przychodzą  

z zewnątrz. O to mi chodzi. Po wojnie Rzeszów miał 27 tys. mieszkańców, a dzisiaj 220 tys. 

Większość z nas jest ludźmi napływowymi, i bardzo chętnie będziemy witać nowych ludzi  

w Rzeszowie. To, co robimy jest zawsze z myślą o tym, żeby ludzie z Rzeszowa nie wyjeżdżali, 

tylko przyjeżdżali.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przypomniał, że Radny P. 

Mirosław Kwaśniak zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.  

 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - zgłosił wniosek przeciwny, opowiadając się za 

kontynuowaniem dyskusji.  

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Wniosek o zamknięcie dyskusji - został przyjęty 13 głosami za, przy 10 głosach 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.     
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 Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - została przyjęta 14 głosami za, przy  

6 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.  
 

Ad. 9.  

 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt 

uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 45/2/2017 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Zimowit  

i ul. Łukasiewicza na osiedlu Zalesie (druk: XLVII/22/2017). Projekt uchwały wraz  

z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Prezentacja stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu. 

  P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Przypomnę, że 

analogiczną uchwałę rozpatrywaliśmy na sesji na początku lipca. Ona różniła się od tej 

dzisiejszej głównie tym, że było wspomniane o tym, że dopuścimy tam również budownictwo 

wielorodzinne. Tym razem jest mowa wyłącznie o budownictwie jednorodzinnym jako 

głównym sposobie zagospodarowania tego obszaru. Przypomnę także Państwu, że w swoim 

wystąpieniu kwestionowałem dopuszczalność takiej sytuacji, kiedy jest plan, który przewiduje 

określony sposób zagospodarowania, powiedzmy sobie szczerze, mało efektywny 

ekonomicznie dla właściciela, i w sytuacji, w której nowy właściciel, kupując uprzednio ten 

teren, ze znajomością zapisów planu, oczekuje od nas, że my będziemy zmieniać ten plan 

stosownie do jego życzeń. Uważam, że tego typu praktykę powinniśmy przerwać, i to jest 

świetna okazja, żeby to zrobić. Ponieważ to powinno być tak, że potencjalny nabywca tego 

terenu umawia się z byłym właścicielem, i to on najpierw występuje o zmianę planu. A jeśli 

chce podjąć tego typu ryzyko i wydać pieniądze na zakup terenu zielonego, to jest to jego 

ryzyko, które być może będzie go kosztować. Krótko mówiąc, jeśli kiedyś uchwaliliśmy, w tej 

już tak dobrze zagospodarowanej przestrzeni plan, który przewiduje tam zieleń, to tak 

powinno pozostać.” 

 P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - 

poinformował, że: „Komisja pochyliła się nad tą uchwałą i nie znalazła powodów, żeby 

zmienić opinię sprzed dwóch miesięcy, kiedy to negatywnie zaopiniowaliśmy pomysł 

zabudowy tych terenów. Tutaj jest praktycznie bez znaczenia, czy to jest pomysł na zabudowę 

wielorodzinną czy jednorodzinną, ponieważ ten teren jest mały. Jest to poza tym jedyny teren 

zielony na tym osiedlu, w centrum osiedla. Czy zabudujemy to niskimi domami 

wielorodzinnymi czy jednorodzinnymi, będzie ten sam efekt, że ta zieleń dla osiedla będzie 

stracona. Od siebie mogę dopowiedzieć, że bardziej na południe, gdzie są wzgórza nad 

Zalesiem, jest szansa na wypracowanie kompromisu odnośnie zabudowy, bo jest tam dużo 

terenów, kilkadziesiąt razy więcej niż tutaj. W tym przypadku mamy taką małą enklawę i 

dlatego Komisja zdecydowanie uważa, że powinien tu pozostać teren zielony.”   

 Radny P. Marcin Fijołek - stwierdził: „Dzisiaj debatując nad tym projektem 

uchwały, nad pomysłem zabudowy terenu zielonego na Zalesiu, Prezydent i władze Miasta po 

raz kolejny, niestety, udowadniają, że chyba nie do końca rozumieją rolę i znaczenie terenów 

zielonych  

w strukturze Miasta i dla życia mieszkańców. Pan Prezydent twierdzi, że jeździ po świecie  

i szuka różnych pomysłów na Miasto. Ale zamiast przywożenia dobrych praktyk 

organizowania  przestrzeni publicznej, przestrzeni miejskiej, m.in. właśnie w kontekście 
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terenów zielonych, terenów rekreacyjnych, Pan Prezydent przywozi, np. taki pomysł jak 

budowa wieżowców na jednych z bardziej atrakcyjnych terenów zielonych, terenów 

widokowych, na wzgórzach Zalesia. My takich pomysłów nie oczekujemy i nie chcemy takich 

pomysłów. Na świecie, gdy projektuje się nowoczesne miasta i osiedla, zawsze bierze się pod 

uwagę to, żeby w najbliższej okolicy były dostępne wszystkie podstawowe funkcje, które są 

oczekiwane z perspektywy mieszkańców. Tereny rekreacyjne, tereny zielone, są jednym z 

najważniejszych, jeśli nie najważniejszą funkcją, która powinna być realizowana właśnie w 

pobliżu osiedli mieszkaniowych. Jest to niezbędne do tego, aby ludzie mogli normalnie 

funkcjonować, odpoczywać, realizować funkcje społeczne i rodzinne. Osiedle Zalesie 

potrzebuje tego, żeby ten teren pozostał terenem zielonym, tak aby mieszkańcy mogli z niego 

swobodnie korzystać, i żeby mogli tam wypoczywać. Tym bardziej, że w najbliższej okolicy 

takich miejsc nie ma. Tendencje w Europie i na świecie są takie, że w dużych, starych 

miastach władze robią wszystko, żeby teraz odzyskiwać tereny zielone w mieście po to, żeby 

dać je mieszkańcom, po to żeby dać je przestrzeni publicznej. Tereny zielone są na wagę złota. 

Chociażby przykład Barcelony, gdzie władze miasta przedstawiły kompleksową strategię 

bioróżnorodności na terenie śródmieścia, która ma na celu odzyskiwanie dla miasta szeregu 

różnego rodzaju miejsc właśnie pod zieleń. W Houston władze miasta wykupiły pole golfowe 

po to, żeby zbudować tam park i ogród botaniczny. To pokazuje, jakie są tendencje na 

świecie. A co robimy w Rzeszowie? A my  

w Rzeszowie chcemy zabudować, w środku gęsto zabudowanego osiedla, ostatnie zielone 

miejsce, które tam pozostało. Czy to jest racjonalne? Nie wydaje mi się. Jeśli chodzi o Osiedle 

Zalesie, chciałem także przypomnieć, że na poprzedniej sesji Rady Miasta była mowa  

i deklaracja ze strony władz Miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych odnośnie  

ul. Spacerowej dotyczących wzgórz Zalesia. Czy takie konsultacje były przeprowadzone? Czy 

głos mieszkańców został uwzględniony i potraktowany poważnie. Jest to kolejne miejsce, obok 

tego terenu, o którym teraz dyskutujemy, które wymaga szczególnego zainteresowania  

i szczególnej odpowiedzialności ze strony Miasta. Są to bowiem tereny, które raz zabudowane 

już nigdy nie zostaną odzyskane dla Miasta. Prosiłbym więc, żeby potraktować głosy 

mieszkańców i ich interes w sposób poważny oraz, żeby wziąć pod uwagę ich opinię. Pan 

Prezydent mówi, że są tam protesty, że ludzie protestują, ale Miasto musi się rozwijać. Pan 

Prezydent zawsze tak mówi, jak jest jakiś problem. Pan Prezydent zapomina w tym wszystkim 

o jednym, że Miasto to są ludzie, i że władza publiczna, władza samorządowa, powinna służyć 

mieszkańcom i ich interesom.”  

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „W kilku głosach poprzedzających moje 

wystąpienie koledzy radni w zdecydowany sposób odnoszą się do tego, że Rada prowadzi 

politykę skierowaną do developerów lub innych jednostek inwestycyjnych. Ale również nie 

zapominamy o jednostkach, które działają w obszarze oświaty, zdrowia, zieleni, 

bezpieczeństwa itp. Po to tutaj jesteśmy. Zarzucanie nam, że patrzymy tylko w kierunku 

developerów jest nieporozumieniem. Naszym interesem jest zrównoważony rozwój Miasta w 

każdej dziedzinie. Jeśli wyjęlibyśmy z cyklu inwestycyjnego developerów, nie byłoby tego tak 

dużo w porównaniu  

z innymi kierunkami inwestycyjnymi. Proszę zwrócić uwagę i rozglądnąć się po mieście, 

popatrzeć na bulwary, na park papieski, na zieleń urządzoną w centrum miasta, która 

upiększa miasto. Popatrzmy na otaczające nas środowisko zielone, przyrodnicze. Popatrzmy, 

ile tego jest w granicach miasta. W obszarach przyłączonych można powiedzieć, że tam jest 

zieleń dzika, nieurządzona, naturalna. Dzięki temu ludzie zdobywają nowe doświadczenie, 

spędzając rekreacyjnie wspaniale czas. Łatwiej byłoby się zaprzeć i nic nie budować, mniej 

robić  

i ewentualnie nie dotykać żadnych obszarów. Tak się nie da w dużym mieście, gdzie chcemy 

rozwoju. Dlatego w tym przypadku, to jest bardzo mała sprawa, ale rzeczywiście niektórzy 
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koledzy chcą zdobyć popularność, po to żeby sprzeciwić się publicznie inwestycji planowanej 

przez developera. Nie chcieliśmy bloków wysokich, nie chcemy budownictwa jednorodzinnego 

niskiego, które idealnie wkomponowuje się w tamten teren Zalesia. Czyli czego chcemy? - 

Zieleni. Mówiłem, ile tej zieleni jest. To nie znaczy, że nasze stanowisko w tej sprawie jest 

inne jak w całości. Tylko że koledzy radni odnoszą się tutaj do całego miasta na bazie tego 

małego skrawka terenu. Tak nie można.”  

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Uważam, że dzisiaj swoją postawą 

jako radni powinniśmy dać sygnał inwestorom, którzy nabywają grunty, na których jest 

uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, że my jako Rada nie będziemy 

zmieniać zapisów planów po to, aby inwestor uzyskał korzyści finansowe. Tym bardziej, jeżeli 

w planie jest zapisana zieleń parkowa w obszarze, gdzie nie ma parku. My jako Miasto 

jesteśmy miastem innowacyjnym i nowoczesnym, i też chcemy być miastem przyjaznym dla 

mieszkańców. I przyszedł czas na to czas, aby Miasto zaczęło wykupywać grunty pod parki 

tam, gdzie jest  

w planie przeznaczony taki obszar. Takie będzie stanowisko Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej, że nie przychylimy się do tej uchwały, aby zmienić zapisy planu i Studium.” 

 Radny P. Jerzy Jęczmienionka - powiedział: „Myślę, że wszystkim nam zależy na 

tym, żeby nasze Miasto się rozwijało, żeby powstawały nowe drogi. Żeby Miasto, tak jak 

powiedziała Radna P. Jolanta Kaźmierczak, było przyjazne dla mieszkańców. Mówimy o 

przyjaznej polityce przestrzennej Miasta, o tym, żeby budować, ale przy zgodzie z obecnymi 

mieszkańcami. Nie może być tak, że jeśli, np. przyłączamy nowe osiedla, to nie opracowuje się 

tam planów, tylko stosuje się tzw. wydawanie „wuzetek”. Czyli przyjdzie developer, kupi 

działkę i wtedy dajemy mu zgodę. Mówimy o tym, że powinno się brać także pod uwagę 

interesy mieszkańców. Chodzi nam o to, aby plany były opracowane i żeby polityka 

przestrzenna Miasta, o czym mówił Radny P. Robert Kultys, była faktem i była wdrażana w 

życie.”  

 Radny P. Marcin Fijołek - stwierdził; „Chciałem przytoczyć dwa cytaty. Cytat nr 1, 

tj. cytat z dzisiejszego projektu uchwały: „Zmiana Studium uzasadniona jest … pkt 3 -

przeznaczeniem nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, celem 

zwiększenia zasobów budownictwa mieszkaniowego Rzeszowa, a więc poprawy jakości życia  

w mieście.” Drugi cytat z Raportu o polskich metropoliach dokonany przez PwC z 2015 r., 

gdzie jest zapis dotyczący Rzeszowa: „Jakość życia w Rzeszowie pogorsza mała ilość terenów 

zielonych na głowę mieszkańca.”        

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Nie powinniśmy działać wbrew woli 

mieszkańców. Tereny zielone są równie ważne jak drogi i mosty. Jeżeli zrobimy dużą gęstość 

zaludnienia na osiedlach, to w pewnym sensie będzie to ich degradacja. Mieszkańcy będą  

z nich uciekać, m. in. ze względu na kłopoty z parkowaniem i przejazdem. Duża gęstość 

zaludnienia jest potrzebna, ale w centrum miasta.”   

 Radny P. Waldemar Szumny - stwierdził: „Chciałem się dowiedzieć, jakie ustalenia 

zostały przyjęte na spotkaniu z mieszkańcami Zalesia. Ponieważ na sali obrad widzę 

mieszkańców tego Osiedla, myślę, że spotkanie nie do końca było zgodne z ich oczekiwaniami. 

Proponowałbym, żeby przedstawiciel mieszkańców Osiedla Zalesie zabrał głos na sesji Rady 

Miasta, żebyśmy jako radni mogli usłyszeć, czego Państwo oczekujecie. Nie do końca 

zgadzam się z Radnym P. Wiesławem Bużem. Moim zdaniem, na Zalesiu nie poprawi się 

sytuacja, gdy przyłączymy tereny zielone na Przybyszówce, czy gdzieś indziej. Tak naprawdę 

nie ma to bowiem nic wspólnego z komfortem życia mieszkańców Osiedla Zalesie.”    
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 Radny P. Wiesław Buż - ad vocem: „Odnosząc się do wypowiedzi Radnego  

P. Waldemara Szumnego, chciałem podkreślić, że moją intencją jest rozwój Miasta Rzeszowa. 

Jestem odważny i mówię, to co myślę.” 

 Radna P. Grażyna Szarama - powiedziała: „Na sesji 11 lipca 2017 r. 

deklarowaliśmy nasze stanowisko, aby ten teren pozostał terenem zielonym. Myślę, że 

mieszkańcy uwierzyli  

w to, co tutaj zadeklarowaliśmy, i co przegłosowaliśmy. Również dzisiaj chcieliśmy to 

podkreślić. Jest to problem bardzo istotny dla mieszkańców tego terenu, jak też dla nas 

wszystkich jako mieszkańców Rzeszowa. Chcemy, aby mieszkańcy nam zaufali i żeby wierzyli 

w to, że jeżeli radni mają określone stanowisko, to dotrzymują słowa.”    

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Chciałem odnieść się do kilku kwestii. Tu 

mamy przykład problemów, jakie generalnie sami sobie stwarzamy przez brak planów 

zagospodarowania przestrzennego. Nasze Miasto ma dość małą powierzchnię objętą planami 

zagospodarowania przestrzennego w porównaniu z innymi dużymi miastami. Cały czas 

podnosimy problem, że warto planować, ale trzeba planować z głową. Jeżeli chodzi  

o mieszkańców, nie ma się im co dziwić. Patrząc na duże miasta europejskie i polskie coś 

takiego jak dzielnice, sypialnie miasta, są rzeczą naturalną. Nasze życie nie składa się jednak 

tylko z pracy i spania. Chcemy wykorzystać czas do tzw. życia rodzinnego, codziennego. Do 

tego potrzebne są przestrzenie zielone, gdzie można pójść na spacer czy pojeździć na rowerze. 

To są takie normalne, ale bardzo ważne sprawy. Dlatego nie ma się co dziwić, że jeżeli jest 

osiedle domków jednorodzinnych, to mieszkańcy oczekują, że będzie tam teren zielony. To jest 

sprawa naturalna, bo mają prawo tego oczekiwać. Jestem za takim podejściem do tematu. 

Chciałem też poruszyć inny problem. Radna P. Jolanta Kaźmierczak mówiła tutaj  

o developerach jakby o przeciwnikach. Ja uważam, że inwestor nie jest wrogiem 

mieszkańców, nie jest przeciwnikiem. Dzięki ludziom operatywnym, developerom i 

biznesmenom, Rzeszów się rozszerza. To są nasi przyjaciele, jeśli chodzi o rozwój Rzeszowa, 

a nie wrogowie. Jeżeli Miasto miałoby plany zagospodarowania przestrzennego, to developer 

wiedziałby, że jeżeli kupi działkę na danym obszarze, nie będzie mógł jej zabudować jakimiś 

sposobami wbrew woli mieszkańców, tylko będzie wybierał takie działki, na których plan 

zakłada zbudowanie tego, czego oczekują jego klienci. Wtedy nie będzie miejsc konfliktowych. 

Rzeszów ma ogromną przestrzeń, gdzie można budować wspaniałe, nowoczesne osiedla. Na 

samym terenie Przybyszówki, z której się wywodzę, są plany zagospodarowania opracowane 

przez studentów, które przewidują, że na połowie obszaru Przybyszówki może zamieszkać ok. 

40 tys. mieszkańców, w domach jednorodzinnych i maksymalnie 4 - piętrowych. Rzeszów ma 

bardzo dużo terenów. Nie muszą być zabudowywane miejsca, gdzie ludzie mieszkają i chcą 

terenów zielonych.” 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - ad vocem: „Chciałam odnieść się do wypowiedzi 

Radnego P. Grzegorza Koryla. Nie jestem przeciwko developerom. Mówiłam o tym, że dajemy 

sygnał inwestorom, którzy kupują grunty na terenach, gdzie jest uchwalony plan. Tu jest taki 

właśnie przypadek. Powiedziałam, że Rada Miasta nie będzie wyrażać zgody na zmianę 

planu, aby inwestorzy uzyskali korzyści finansowe.” 

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Nasza dzisiejsza dyskusja wymaga 

sprostowań i wyjaśnień propozycji, które tutaj padły. Chciałem podziękować Radnemu  

P. Grzegorzowi Korylowi za racjonalny głos, że w tej trudnej debacie, którą tutaj toczymy, nie 

chcemy jednocześnie spostponować wszystkich tych, którzy w Rzeszowie pracują i prowadzą 

działalność gospodarczą polegającą na budowie domów i mieszkań dla innych ludzi. 

Developer nie jest wrogiem. Dziękuję za to stwierdzenie, zwłaszcza przy tak licznym udziale 

publiczności. Radni z Klubu PiS w swoich wystąpieniach, łatwych wystąpieniach, mówią tylko 
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o tym, czego oczekują mieszkańcy. Przy tym mylą pojęcia, które warto sprostować. Po 

pierwsze, trzeba podkreślić, że stoimy dzisiaj przed trudnym problemem spowodowanym nie 

przez nas Radę Miasta czy Prezydenta, tylko przez zjawiska gospodarcze, jakie zachodzą na 

terenie miasta. Na przykład ktoś odzyskał teren, który został wywłaszczony przez Miasto na 

cel publiczny i w tym miejscu ten cel nie został zrealizowany. Stąd teren został odzyskany 

przez poprzednich właścicieli i sprzedany developerowi. Developer ma prawo kupić. Ten, 

który sprzedaje, ma prawo sprzedać. Zatem przyczyną naszego dzisiejszego kolejnego, 

trudnego spotkania nie jest brak polityki przestrzennej. Bo akurat w tym przypadku, trzeba to 

jasno i wyraźnie powiedzieć, plan w tym miejscu jest. Więc uwagi radnych o braku polityki 

przestrzennej Miasta są nietrafne i nieprawdziwe. Rozumiem, że uwagi te miały udowadniać 

jakąś tam tezę, nie do końca słuszną. Developer to nie jest czarna magia. Nie ma nic złego w 

tym, że inni budują mieszkania i domy, a drudzy je kupują. W Rzeszowie, na całe szczęście, 

dużo ludzi kupuje mieszkania i będzie je kupować nadal. Należy też jasno i wyraźnie 

podkreślić, że zarządzanie Miastem polega nie tylko na podejmowaniu decyzji super 

popularnych. Nawiązuję tutaj do wystąpienia Radnego  

P. Waldemara Szumnego, który wspominał o innym problemie, z którym będziemy mieć do 

czynienia za chwilę na Osiedlu Zalesie. Chodzi o teren położony kilkaset metrów dalej, gdzie 

jest dyskusja o zabudowie i kolejnym parku. Tam też pojawia się problem z tego samego 

powodu, tj. odzyskania terenu przez byłych właścicieli. Spotkanie konsultacyjne, o którym 

mówił Radny P. Waldemar Szumny, odbyło się w lipcu i nie dotyczyło miejsca, o którym 

dzisiaj rozmawiamy.  Podsumowując, nasze dzisiejsze stanowisko, my również nie jesteśmy 

zadowoleni z tego powodu, że w wyniku zmian, jakie zachodzą na terenie Rzeszowa, zmian 

naturalnych zachodzących zawsze w każdym mieście, które jest żywym organizmem, zmian 

właścicielskich, jeśli chodzi o teren, stawia się nas przed trudną i niekomfortową decyzją 

odnośnie dyskusji czy próby wymuszania zmiany planu, który tutaj był. Ten plan rzeczywiście 

zmieniał się  

w międzyczasie i był okrajany. Ale biorąc pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość, my również nie 

czujemy się komfortowo, decydując o tym, czy mamy zmieniać plan z zieleni na zabudowę,  

i jaką zabudowę. Klub Radnych „Rozwój Rzeszowa” nie ustalał dyscypliny głosowania w tej 

sprawie. Radni naszego Klubu będą głosowali zgodnie z tym, jakie są argumenty, chociaż 

argumenty developera w 100 % do nas nie dotarły.” 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Chciałem odnieść się do wystąpienia 

Radnego  

P. Konrada Fijołka, który powiedział, że dowodem na to, że w Rzeszowie jest dobre 

planowanie przestrzenne jest to, że w miejscu, o którym mowa, jest uchwalony plan. To 

prawda. W tym miejscu jest uchwalony plan, i całe szczęście. Natomiast obawiam się, że teraz 

nastąpi chęć zmiany tego planu, dobrze przemyślanego. Spójrzcie Państwo na mapę, gdzie w 

centrum osiedla są ładne, niewielkie tereny zielone. Teraz takie ad hoc zmienienie tego na 

mieszkaniówkę, tylko dlatego, że developer tak chce, jest właśnie dowodem na brak 

planowania przestrzennego.” 

 Radny P. Roman Jakim - stwierdził: „Bardzo łatwo jest formułować i stawiać 

zarzuty wszystkim tym, którzy mają inne zdanie, że są przeciwni rozwojowi Miasta. Tak to 

rzeczywiście wygląda. Radny P. Konrad Fijołek powiedział, że developer to nie diabeł. Ja 

odbieram to tak, że każdy, kto ma inne zdanie niż Pan Prezydent czy Radni Klubu „Rozwój 

Rzeszowa”, to jest właśnie ten diabeł, który przeciwstawia się wszystkiemu. Panie 

Prezydencie, to nie jest tak. To nie tylko mieszkańcy i radni są przeciwni. Bardzo źle się czuję, 

gdy na moim osiedlu Rada Osiedla Zalesie zbiera podpisy pod petycją, która wzywa radnych 

do głosowania przeciwko decyzjom Prezydenta Miasta. To nie jest normalne, że organ 

pomocniczy Rady Miasta występuje przeciwko swojej jakby nadrzędnej instytucji. Panie 



20 
 

Prezydencie, to nie jest tak, że mieszkańcy nie chcą czegoś. Z mieszkańcami trzeba 

rozmawiać. A Pan Prezydent zarzuca mieszkańcom Budziwoja, że nie chcą budować drogi. 

Przepraszam bardzo, ale to mieszkańcy pokazywali mapy, że ta droga miała być w zupełnie 

innym miejscu. Mieszkańcy budowali swoje domy tam, gdzie miał być spokój i cisza. Droga 

łącząca ul. Przemysłową z al. Sikorskiego miała przebiegać w zupełnie innym miejscu. Droga 

miała nie kolidować z ich zabudową, tak naprawdę nikomu nie robiąc krzywdy, i miała 

przebiegać przez tereny niezabudowane. Nie można w taki sposób budować sojuszu pomiędzy 

władzami Miasta a mieszkańcami. Nie można budować Miasta na wzajemnym braku zaufania 

i konflikcie. Dlatego apeluję do Pana Prezydenta, żeby tego typu decyzje były wcześniej 

dogłębnie przedyskutowane z mieszkańcami.   Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli szansę na 

przedstawienie swoich argumentów, a dopiero potem był stawiany problem na sesji Rady 

Miasta. Takie konflikty są obecnie na Budziwoju, Zalesiu, Osiedlu Zimowit itp. Nie wiem, czy 

Pan Prezydent słyszał o tym, co mówią pracownicy na temat budowy, która rozpoczęła się 

nad Zalewem, na końcu ul. Hetmańskiej, gdzie developer buduje bloki. Jakie już w tej chwili 

są tam utrudnienia w ruchu, a co będzie dalej. O tym wszystkim powinniśmy dyskutować 

przed podjęciem decyzji. Takie stawianie sprawy jak teraz, i to po raz kolejny na sesji Rady 

Miasta, przeciwko i wbrew woli mieszkańców Miasta i Rady Osiedla, jest czymś niepoważnym 

i stawia nas jako radnych w bardzo trudnej sytuacji.” 

 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Jestem pełen podziwu dla radnych  

z Klubu PiS, którzy są tak mocno zaangażowani w zachowanie terenów zielonych w naszym 

mieście. Ale bardzo ubolewam i żałuję, że nie byli tak mocno zaangażowani i nie walczyli, gdy  

rząd podejmował decyzje dotyczące przenoszenia administracji celno - skarbowej z Rzeszowa 

do Przemyśla i Zakładu Gazowniczego z Rzeszowa do Jasła. To są również miejsca pracy dla 

mieszkańców Rzeszowa.” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził: „Oczywiście dobrze jest mówić 

pod publiczkę i nie myśleć o tym, co będzie w przyszłości. Radny P. Marcin Fijołek tutaj dużo 

mówił o złych sprawach Miasta. Ale przyjechał do Rzeszowa, i tutaj mieszka i pracuje.  

Chciałbym Państwu przypomnieć, że na sesji lipcowej Radni P. P. Robert Kultys i Marcin 

Fijołek mówili o tym, żeby nie przekazywać pieniędzy dla Rzeszowa, tylko dla innych 

miejscowości. Są nagrane te wypowiedzi. Mówili o tym, żeby nie przekazywać środków dla 

Rzeszowa, bo Rzeszów za dużo korzysta, a przekazać gdzie indziej. Takie to jest dbanie o 

Miasto przez wymienionych radnych. Jeśli chodzi o wypowiedź Radnego P. Romana Jakima, 

zawsze powtarzałem, że mam szacunek do jego osoby. Dziwię się, że dzisiaj Radny P. Roman 

Jakim  wypowiedział się w taki sposób. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach na Zalesiu. W 

sumie  

w czasie mojego urzędowania w Mieście odbyłem ponad 500 spotkań z mieszkańcami. 

Ostatnie spotkanie w ub. piątek było na Załężu. W ten piątek będzie tutaj, w centrum 

Rzeszowa. Radny P. Roman Jakim nie uczestniczył w żadnym spotkaniu na Zalesiu. Chociaż 

jak już mówiłem na początku, mam szacunek do Radnego P. Romana Jakima, ale Pan Radny 

nie przyszedł na spotkanie z mieszkańcami, żeby rozmawiać z ludźmi i żeby wytłumaczyć 

niektóre sprawy. Naszym celem powinno być to, żeby Miasto się rozwijało. Rzeszów się 

rozwija. Przybywa mieszkańców i nowych miejsc pracy. Przybywa także żłóbków i domów 

kultury, chociażby na Zalesiu. Oczywiście są sprzeciwy, jeśli chodzi o nowe inwestycje. 

Trzeba to rozważnie przemyśleć i realizować kolejne inwestycje. Ale zaznaczam, że są Radni 

PiS, którzy powiedzieli, żeby przekazywać pieniądze gdzie indziej, nie dla mieszkańców 

Rzeszowa. Proszę to zapamiętać.”       

 Radny P. Roman Jakim - ad vocem: „Panie Prezydencie, proszę sprawdzić 

głosowania przez całą obecną i poprzednią kadencję. W dobrych sprawach, a takich Pan 

Prezydent sporo podejmował, zawsze wspierałem Pana Prezydenta, jako radny. Natomiast 
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moim obowiązkiem, jako radnego, jest przekazanie Panu Prezydentowi prośby mieszkańców  

i Rady Osiedla Zalesie dotyczącej ponownego rozważenia tego rozwiązania. To jest zła 

decyzja dla tej społeczności. Taka jest intencja mojego wystąpienia.” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Radny P. Roman Jakim 

zawsze głosował przeciwko budżetowi. A w budżecie były inwestycje na terenie Osiedla 

Zalesie.” 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował zamknięcie 

dyskusji, ponieważ wszystkie argumenty zostały przedstawione w dyskusji.  

 Radny P. Sławomir Gołąb - zawnioskował o przerwę w obradach Rady Miasta. 

 Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta. 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 

 Radny P. Waldemar Wywrocki - powiedział: „Cieszymy się z tego, że Rzeszów 

znajduje się wysoko w rankingach, i że mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia. Powyższe 

jest dzięki temu, że w Rzeszowie ludzie mają pracę i mogą kupować mieszkania, które budują 

developerzy. Szanuję potrzebę istnienia wielu terenów zielonych. Patrząc na Osiedle Zalesie, 

stwierdzam, że terenów zielonych jest tam bardzo dużo. Ostatnio byłem np. w Parku 

Papieskim i widziałem jak to wygląda. Można tylko pozazdrościć mieszkańcom Zalesia, jeśli 

chodzi  

o tereny zielone. Na terenie Zalesia jest także stadion piłkarski z parkiem. Jestem działaczem 

sportowym, więc wiem jak ten stadion wygląda. Stadion ten potrzebuje dofinansowania   

i mieszkańcy powinni podejmować starania w tym kierunku. Cieszymy się, że Rzeszów się 

rozwija, że jest miastem bezpiecznym, że są miejsca pracy i wysoka średnia krajowa. Ale 

równocześnie zapominamy, że jest potrzeba budowania mieszkań, żeby nowi mieszkańcy 

mogli się sprowadzać do Rzeszowa. Dlatego popieram stanowisko Pana Prezydenta.” 

 Radny P. Marcin Fijołek - zgłosił wniosek o umożliwienie zabrania głosu 

przedstawicielowi mieszkańców Osiedla Zalesie.  

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że zgodnie ze 

Statutem Miasta: „W sprawach dotyczących przedmiotu obrad prowadzący może udzielić 

głosu osobom spośród publiczności, o ile Rada nie postanowi inaczej.” Dodał: „Nie 

udzielałem tego głosu w przekonaniu, że to tylko wydłuży naszą dyskusję, ale jeżeli Rada 

Miasta się nie sprzeciwi, bardzo proszę.”  

 Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu wobec propozycji zabrania głosu przez 

przedstawiciela mieszkańców Osiedla Zalesie.   

 P. Paweł Macek - Przedstawiciel mieszkańców Osiedla Zalesie - powiedział: 

„Wiele  wskazuje na to, że sprawa rezultatu głosowania jest przesądzona po dzisiejszej 

debacie. Więc myślę, że nie ma sensu powielanie naszych argumentów, które i tak wszyscy 

zainteresowani doskonale znają, poprzez nasze liczne pisma i petycje. Dlatego pozwolę sobie 

zabrać głos  

w imieniu swoim, jak i wszystkich mieszkańców tutaj obecnych jak i nieobecnych, żywotnie 

zainteresowanych sprawą terenu, który jest przedmiotem dyskusji. Z tego miejsca, w 

obecności Państwa, chciałem zaapelować bezpośrednio do Pana Prezydenta Tadeusza 

Ferenca, parafrazując słowa Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego: Panie 

Prezydencie, bardzo prosimy, nie idź Pan tą drogą. Nie idź Pan wbrew stanowisku i 

oczekiwaniom lokalnej społeczności, naszych mieszkańców. Wszyscy wiemy, jaki jest stan 
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formalno – prawny terenu. To takie słowa jakby bezpośrednio skierowane do developera, 

przepraszam za wyrażenie, ale „widziały gały, co kupowały.” Ten teren jest objęty planem 

zagospodarowania przestrzennego jako teren zielony. Nie można nas w tej chwili „stawiać 

pod ścianą” i zmuszać do zmiany planu. Dlatego jeszcze raz proszę Pana Prezydenta, aby 

zaniechać, i to jest nasze główne przesłanie, kolejnych inicjatyw przedstawiania tej samej 

sprawy na kolejnych sesjach Rady Miasta. Wszystko wskazuje na to, że projekt uchwały 

zostanie po raz kolejny odrzucony. Tylko pytanie do kiedy? Do następnej sesji? Do sesji za 2 

miesiące? Widzicie Państwo, że mieszkańcy są czujni. My czuwamy i tego tematu nie 

odpuścimy. Nie ma jakiejkolwiek zgody na to, żeby na tym terenie powstały budynki. 

Nieważne czy nazwiemy je wielorodzinnymi, jednorodzinnymi, wysoko - kondygnacyjnymi czy 

nisko - kondygnacyjnymi. Po prostu, nie ma na to naszej zgody. Mam nadzieję, że nie muszę 

tutaj przekonywać Państwa Radnych, którzy na ostatniej sesji przytłaczającym stosunkiem 

głosów 24:1 zagłosowali przeciwko uchwale. Mam nadzieję, że na dzisiejszej sesji rezultat 

będzie, jeśli nie identyczny, to bardzo zbliżony. Na koniec, ostatnia prośba do 

Przewodniczącego Rady Miasta P. Andrzeja Deca. W imieniu swoim  

i mieszkańców chcielibyśmy prosić, aby na czas głosowania, które za chwilę będzie miało 

miejsce, zostało przedstawione na ekranie, jak poszczególni radni, z imienia i nazwiska, 

głosowali w tej sprawie. Chodzi o to, żebyśmy jako mieszkańcy, jako lokalna społeczność, 

wiedzieli kto w przyszłorocznych wyborach będzie zasługiwać na reelekcję do Rady Miasta.”      

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odnosząc się do wypowiedzi 

przedstawiciela Osiedla Zalesie, powiedział: „Myślę, że w Pana apelu zabrakło takiego 

krótkiego sformułowania - naszym zdaniem, kto będzie zasługiwać na reelekcję. Proszę 

Państwa, zwyczaj jest taki, że po głosowaniu pokazujemy, kto jak głosował. Zresztą te 

informacje o każdym głosowaniu w każdej chwili możecie Państwo uzyskać w Biurze Rady 

Miasta. To wszystko odbywa się elektronicznie i jest zanotowane.” 

 Radny P. Bogusław Sak - powiedział: „Z tego miejsca, chciałbym zwrócić się z 

apelem do Radnych PiS, aby rozważyli możliwość przywrócenia czy znalezienia środków 

pomocowych na rewitalizację parków. Nasze parki są piękne. Wymagają jednak sporych 

nakładów finansowych. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszelkie inwestycje miejskie, które nie 

mają dofinansowania zewnętrznego, wymagają naszych środków, czyli dofinansowania z 

kieszeni wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Przy uchwalaniu budżetu Miasta na 2017 rok 

były wpisane 3 parki, z założeniem, że Miasto uzyska pomoc finansową ze środków unijnych. 

Niestety, nasze parki nie doczekały się dofinansowania ze środków unijnych. Chociażby park 

na Osiedlu  

1 000 - lecia czy park przy ul. Dąbrowskiego. Kolejne parki tworzą koszty. Parki są nam 

niezbędne. Dlatego zwracam się z apelem, żeby rozważyć możliwość znalezienia dodatkowych 

środków finansowych na ten cel. Bez pieniędzy będą puste pola, będą zanikać nasze parki 

albo Rada Miasta i Prezydent Miasta będą zmuszeni do podniesienia podatków.” 

 Przystąpiono do głosowania:    

 Za uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 45/2/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Zimowit i ul. Łukasiewicza 

na osiedlu Zalesie - głosował 1 radny, 15 radnych było przeciwnych, 9 

radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego wyniku głosowania 

uchwała nie została przyjęta.    

Ad. 10. 



23 
 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt 

uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 46/3/2017 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Kiepury  

i ul. Wieniawskiego na osiedlu Zalesie (druk: XLVII/23/2017). Projekt uchwały wraz  

z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Prezentacja stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu. 

 P. Robert Kultys - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej - 

poinformował: „Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. 

Uważamy, że ten dość spory teren, proszę zwrócić uwagę, że jest to obszar porównywalny  

z Osiedlem Ziemowit, jest bardzo dobrym miejscem do rozważenia zabudowy jednorodzinnej 

czy wielorodzinnej. W każdym razie jest to o tyle obszar perspektywiczny, że jest blisko 

ciągów komunikacyjnych zarówno istniejących, jak i tych dwóch dużych dróg 

projektowanych, które niedługo, miejmy nadzieję, będziemy w stanie zrealizować. Tu 

poszukujmy potencjalnych terenów na rozwój mieszkalnictwa w Rzeszowie.” 

 P. Anna Raińczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta - dodała, że: „Jeśli chodzi o te 

tereny, są uchwały o opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Koncepcje tych planów są już przygotowane, więc tylko korekta w przebiegach Studium 

umożliwi dalsze procedowanie.”     

 Przystąpiono do głosowania:    

 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 46/3/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Kiepury i ul. Wieniawskiego 

na osiedlu Zalesie - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za). 

 Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta. 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad. 

Ad. 11. 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przypomniał, że: ”Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Rzeszowie wskazał nazwy ulic na terenie Rzeszowa, które - jego 

zdaniem - należy zmienić lub usunąć z przestrzeni publicznej, a także zasugerował pewne 

rozwiązania. Lista tych nazw ulic jest obecnie przedmiotem debaty Rady Miasta.” Dodał, że 

radni otrzymali pisma IPN-u kierowane do Rady Miasta (pisma stanowią załączniki nr 25 i 26 

do protokołu).   

a/ dot. ul. 9 Dywizji Piechoty. 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (nadanie nazwy „ul. Żołnierzy  

9 Dywizji Piechoty”). Projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - poinformował, że Komisja skierowała pismo 

do Prezydenta Miasta zawierające propozycję, aby ul. 9 Dywizji Piechoty nadać nazwę „ul.  

ks. Zbigniewa Czuchry”. Dodał, że z wnioskiem o nadanie ww. nazwy wystąpiła Grupa 
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Inicjatywna Parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Wniosek w tej sprawie, podpisany przez ok.  

700 mieszkańców, wpłynął do Rady Miasta w dniu 10 listopada 2016 r. 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiadając, stwierdził: 

„Zgodnie z uchwałą Rady Miasta dotyczącą zasad nadawania i zmiany nazw ulic, tego typu 

wniosek  

winien być zgłoszony przez dwa kluby radnych lub Prezydenta Miasta. Nic takiego nie 

nastąpiło. Zatem przedstawianie dzisiaj tego wniosku jest bezcelowe, ponieważ w ten sposób 

byśmy naruszyli nasze poprzednie ustalenia.”   

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - wyjaśnił, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała wniosek, aby ul. 9 Dywizji Piechoty nadać nazwę „ul. ks. Zbigniewa Czuchry”. 

Mając na uwadze zapisy uchwały Rady Miasta dotyczącej zasad nadawania i zmiany nazw 

ulic, Komisja skierowała pismo do Prezydenta Miasta zawierające prośbę o przygotowanie 

stosownego projektu uchwały w formie inicjatywy uchwałodawczej Prezydenta Miasta.  

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - zwrócił się o przyjęcie przedłożonego 

projektu uchwały. Stwierdził: „Radny P. Jerzy Jęczmienionka pomieszał tu tematy. Mówi  

o terenie znajdującym się w gestii Marszałka Województwa Podkarpackiego i chce zajmować 

się nazwami ulic na terenie województwa.  Ul. 9 Dywizji Piechoty znajduje się poza 

granicami Rzeszowa. Rada Miasta chyba nie ma prawa nazywać ulic znajdujących się poza 

terenem miasta.” 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - wyjaśnił: „Wniosek o nadanie nazwy  

„ul. ks. Zbigniewa Czuchry”, podobnie jak wiele innych wniosków, znajduje się na liście 

wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Projekt uchwały, przedłożony przez Prezydenta 

Miasta, jest zgodny z tym, co zalecił i zaproponował Instytut Pamięci Narodowej przy zmianie 

nazwy ul. 9 Dywizji Piechoty. Chodzi o dodanie do nazwy „ul. 9 Dywizji Piechoty” wyrazu 

„Żołnierzy”. Taki projekt uchwały, zawierający propozycję nazwy „ul. Żołnierzy 9 Dywizji 

Piechoty”, zgodnie z pismem IPN-u, został przedłożony pod obrady Rady Miasta.” 

 Radny P. Konrad Fijołek - zawnioskował o przegłosowanie projektu uchwały 

przedłożonego przez Prezydenta Miasta.  

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przychylił się do wniosku 

przedmówcy. Równocześnie zapytał, czy powyższy wniosek można potraktować jako 

wniosek o zamknięcie dyskusji.    

 Radny P. Waldemar Wywrocki - zwrócił się o dokładniejsze informacje na temat 

wniosku o nadanie ul. 9 Dywizji Piechoty nazwy „ul. ks. Zbigniewa Czuchry”.      

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - wyjaśnił, że z wnioskiem o nadanie nazwy 

„ul. ks. Zbigniewa Czuchry” wystąpiła Grupa Inicjatywna Parafii Matki Bożej Saletyńskiej. 

Wniosek w tej sprawie, podpisany przez ok. 700 mieszkańców, wpłynął do Rady Miasta  

w dniu10 listopada 2016 r. Grupa inicjatywna zaproponowała, aby ul. 9 Dywizji Piechoty 

nosiła nazwę ul. ks. Zbigniewa Czuchry. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą 

propozycję. Równocześnie Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o 

przygotowanie stosownego projektu uchwały, z inicjatywy uchwałodawczej Prezydenta 

Miasta. Chodziło o to, że ks. Zbigniew Czuchra zmarł w 2015 r. Zgodnie z uchwałą Rady 

Miasta dotyczącą zasad nadawania i zmiany nazw ulic, nazwy pochodzące od nazwisk osób 

nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 3 lat od śmierci upamiętnianej osoby. 

Dopuszcza się nadanie nazwy przed upływem 3 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby, 
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jeżeli z wnioskiem uzasadniającym takie odstępstwo wystąpi Prezydent Miasta lub co 

najmniej dwa kluby radnych.   

 Radny P. Konrad Fijołek - powiedział: „Dlaczego Przewodniczący Komisji 

Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi dopuścił, żeby Komisja 

pracowała  

w trybie pozaregulaminowym? Komisja przegłosowała wniosek, który nie ma 

regulaminowego poparcia, pomijając wcześniej złożone wnioski. Ponadto nie upłynął 

odpowiedni termin na składanie wniosku o nadanie proponowanej nazwy ulicy.  Uważam, że 

Komisja pracowała poza regulaminem, kierując wniosek do Prezydenta Miasta bez stosownej 

podstawy prawnej. Duża ilość podpisów pod wnioskiem niczego nie tłumaczy.” 

 P. Jerzy Jęczmienionka - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi - w imieniu Komisji zwrócił się o udzielenie 

głosu w trybie ad vocem. 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odmówił udzielenia głosu w trybie 

ad vocem Przewodniczącemu Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami 

Osiedlowymi. 

 Radny P. Waldemar Szumny - powiedział: „Żeby usystematyzować temat, trzeba 

wyjaśnić parę spraw. Nie jest prawdą, że Radny P. Jerzy Jęczmienionka coś tu pomieszał.  

Moim zdaniem, postawa Radnego P. Jerzego Jęczmienionki przy procedowaniu tej sprawy, 

czyli wniosek do Prezydenta Miasta o nadanie nazwy „ul. ks. Zbigniewa Czuchry”, jest 

regulaminowa, ponieważ to Prezydent Miasta ma przygotować projekt uchwały. W związku  

z tym, że część ul. 9 Dywizji Piechoty jest własnością Województwa Podkarpackiego, przy 

podejmowaniu uchwały powinna być zgoda właścicieli terenu na nadanie nazwy ulicy. Miasto 

skierowało stosowny wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z tego co wiem, 

taka uchwała została podjęta przez Zarząd Województwa. Nie mam przed sobą tego 

dokumentu, ale wniosek skierowany przez Miasto na pewno dotyczy nadania nazwy „ul. ks. 

Zbigniewa Czuchry”, a nie ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty czy jakoś inaczej. Formalnie 

rzecz biorąc, przedłożony projekt uchwały dotyczący nadania nazwy „ul. Żołnierzy 9 Dywizji 

Piechoty”, nie spełnia obowiązujących procedur, pomijając już to, że w uzasadnieniu podane 

są nieprawdziwe informacje. Na przykład nie jest prawdą, że w ocenie IPN-u w nazwie „ul. 9 

Dywizji Piechoty” należy uczcić pamięć żołnierzy 9 Dywizji Piechoty. Jest kilka wad, które 

mogą powodować nieważność uchwały dotyczącej proponowanej nazwy „ul. Żołnierzy 9 

Dywizji Piechoty”.  

W związku z tym mam wątpliwość, czy w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem nie byłoby 

zachowanie istniejącej nazwy „ul. 9 Dywizji Piechoty”. Jeżeli nie będzie zgody Rady Miasta 

na nadanie nazwy „ul. ks. Zbigniewa Czuchry”, uważam, że lepiej będzie zostawić nazwę, 

która jest obecnie, bo jakoś jest do uzasadnienia.”  

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - stwierdził: „Padły tu słowa, które myślę nie 

były przemyślane. Radny P. Waldemar Szumny powiedział jakichś tam żołnierzy. To byli 

żołnierze, którzy ginęli. Nawiasem mówiąc, 9 Dywizja Piechoty miała ogromne straty  

w ludziach. Ginęli młodzi chłopcy. To byli bohaterowie, którzy stracili życie często w wieku  

18 - 20 lat. Należy przeprosić za takie słowa.” 

 Radny P. Waldemar Szumny - ad vocem: „Nie użyłem określenia - jakichś żołnierzy. 

Powiedziałem, że wolałbym zostawienie obecnej nazwy ul. 9 Dywizji Piechoty, ponieważ jak 

Państwo wiecie z historii, 9 Dywizja walczyła w bitwie warszawskiej i w kampanii 

wrześniowej, a jej dowódcą przez jakiś czas był gen. Władysław Sikorski. Nikogo nie 

obrażałem.” 
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 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „Procedujemy nad projektami uchwał, które tak 

naprawdę są bardzo źle przygotowane, nieprzemyślane i nieskonsultowane. Mam obawy, czy  

w ten sposób nie wpisujemy się w politykę PiS-u i politykę rządu, realizując zadania przyjęte 

przez nich w uchwale sejmowej. Tak naprawdę na dzisiejszej sesji naszymi głosami będziemy 

porządkować degradację Polski w różnych okresach, tj. przedwojennym i tuż powojennym. 

IPN opracował katalog nazw ulic, które powinny zostać zmienione, ale jest to dokument 

niepodpisany. Uważam, że w tak ważnej sprawie stanowisko powinno być podpisane imiennie 

przez członków zespołu lub przez przewodniczącego zespołu. Pomijam tu już kwestie kosztów, 

jakie w związku ze zmianą nazw ulic dotkną mieszkańców naszego Miasta. Kolejna sprawa.  

W katalogu nazw ulic, które powinny zostać zmienione wpisano jako niegodnego Leona 

Kruczkowskiego. Na przykładzie Leona Kruczkowskiego, patrząc na jego życiorys, chciałem 

zwrócić uwagę na fakt, że człowieka, w tym przypadku związanego z lewicą, nie możemy ot 

tak sobie pozbawić jego dorobku. „Kordian i cham” czy „Niemcy”, to były dzieła tłumaczone 

na wiele języków i wystawiane w Wiedniu, Paryżu, Brukseli, Pradze, Bratysławie, Rzymie, 

Sofii, Helsinkach, Londynie i Tokio. Międzynarodowe elity życia kulturalnego i politycznego 

nie miały uwag co do twórczości i działania Leona Kruczkowskiego. Gdzie tu jest komunizm? 

Gdzie propagowanie komunizmu? Uważam, że zarówno ustawa sejmowa, jak i stanowisko 

wieloosobowego zespołu IPN-u jest sformułowane błędnie, w niewłaściwym czasie i prowadzi 

do umniejszania okresu, w którym wiele Polek i Polaków dobrze pracowało dla Polski. 

Dotyczy to także żołnierzy dywizji, o których była tutaj mowa. Po co zmieniać nazwy ulic? Po 

co robić podziały głosami radnych? Dlatego, ponieważ nie pochwalam, nie akceptuję i nie 

zgadzam się na dokonanie zmiany nazw ulic, wyłączę się z pracy w tym punkcie obrad Rady 

Miasta.”  

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział; „Jest możliwe, że nie 

podejmiemy którejś z uchwał, uznając, że opinia IPN-u jest błędna. Należy się wtedy 

spodziewać, że Pani Wojewoda sama nada nazwę ulicy. Ale być może będzie tak, że Pani 

Wojewoda nie zgodzi się z opinią IPN-u. Tego nie wiemy.” 

 Radny P. Janusz Micał - powiedział: „Ul. 9 Dywizji Piechoty leży na pograniczu 

miasta. Jest to nowa ulica, niedawno wybudowana. Zdaniem mieszkańców, nazwa ulicy nie 

kojarzy się z negatywnym komunistycznym rodowodem czy gloryfikowaniem komunizmu. Nie 

słyszałem od mieszkańców ani od Rady Osiedla Dąbrowskiego czy Rady Osiedla Zwięczyca, 

której do niedawna przewodniczyłem, głosów za zmianą nazwy ulicy. Nowa Rada Osiedla 

Zwięczyca chyba też nie wyraziła takiego stanowiska. Uważam, że stanowisko IPN-u, które 

przychyla się do wniosku Pana Prezydenta, żeby nadać nazwę „ul. Żołnierzy 9 Dywizji 

Piechoty”, jest właściwe. Była to dywizja tworzona w Rzeszowie, która w czasie szlaku 

bojowego poniosła duże straty w ludziach. Ci żołnierze oddali życie za ojczyznę. Dlatego 

jestem za przyjęciem przedłożonej uchwały. Odnośnie nadania nazwy „ul. ks. Zbigniewa 

Czuchry”, myślę, że nikt nie jest przeciwny, żeby uczcić jego imieniem ulicę. Jest tylko 

pytanie, czy w tym miejscu i w tym momencie. Tym bardziej, że nie mamy nawet żadnych 

materiałów na ten temat. Możemy nazwać imieniem ks. Zbigniewa Czuchry jakąś inną ulice i 

dojść do konsensusu.” 

 Radny P. Grzegorz Koryl - zapytał, czy będzie łączna dyskusja nad wszystkimi 

przedłożonymi projektami uchwał, czy oddzielne procedowanie nad poszczególnymi 

projektami uchwał.     

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Powiedziałem na 

początku sesji, że będziemy rozpatrywać poszczególne projekty uchwał. Ale nie wykluczam, że 

ktoś może zgłosić generalną opinię, tak jak Radny P. Wiesław Buż, który powiedział, że nie 

zgadza się ze stanowiskiem IPN-u. Jeśli Państwo podzielilibyście ten pogląd, to wyobrażam 
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sobie, że zagłosujecie przeciwko wszystkim propozycjom zmian i wtedy nie podejmiemy żadnej 

uchwały. Mówię o każdej z uchwał osobno. Może być tak, że komuś nie spodoba się dana 

propozycja, bo na przykład uważa tak, jak Radny P. Wiesław Buż, że nazwa „ul. Leona 

Kruczkowskiego” nie powinna być zmieniana. Wtedy, jeżeli Rada Miasta zagłosuje przeciwko 

jakiejkolwiek zmianie nazwy, pozostanie to do decyzji Wojewody. Ale czas do dyskusji będzie 

przy każdym projekcie uchwały.”      

 Radny P. Roman Jakim - powiedział: „Komisja Porządku Publicznego i Współpracy 

z Samorządami Osiedlowymi spotykała się dwukrotnie w tym temacie. Pierwsze spotkanie 

odbyło się z przedstawicielami IPN-u, którzy w mojej ocenie dość obiektywnie podchodzili do 

problemu, przedstawiając propozycje zmiany nazw ulic w oparciu o ustawę o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej. Przecież IPN, w przypadku ul. 9 Dywizji Piechoty, jak  

i ul. 10 Sudeckiej Dywizji, nie proponował całkowitej zmiany tych nazw, tylko dodanie wyrazu 

żołnierzy. Pewnie Komisja nie analizowałaby dalej tego tematu, gdyby nie wniosek Radnego  

P. Roberta Homickiego, który twierdził, że nazwy te są za długie, i że tak nie powinno się 

nazywać ulic. Stąd pojawiła się propozycja nadania nazwy „ul. Zbigniewa Czuchry” czy  

„ul. Jana Niemierskiego.” Dlatego Komisja skierowała wniosek do Prezydenta Miasta  

o przygotowanie i przedłożenie pod obrady Rady Miasta projektu uchwały. Pan Prezydent 

przedłożył projekt uchwały dotyczący nadania nazwy „ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty”. 

Dlatego uważam, że w tej chwili dyskusja jest zbędna, i że powinniśmy to przegłosować. 

Proszę potraktować mój głos jako wniosek o zakończenie dyskusji.” 

 Radny P. Konrad Fijołek - zwrócił się o udzielenie głosu płk. Józefowi Mroczce 

jako przedstawicielowi kombatantów. 

 Nie zgłoszono sprzeciwu wobec propozycji zabrania głosu przez osobę spoza 

Rady Miasta.  

 P. płk. Józef Mroczka - Przedstawiciel Kombatantów - powiedział: „Stoję przed 

Państwem jako przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

tj. organizacji skupiającej kombatantów, weteranów misji pokojowych, byłych żołnierzy  

i żołnierzy służby zasadniczej. Funkcjonujemy w Rzeszowie, Mielcu, Nowej Dębie, 

Tarnobrzegu i Nisku. Szanowni Państwo, wrócę do uchwały Rady Miasta Rzeszowa z 15 

listopada 2011 r.  

o nadaniu nazw na terenie Miasta Rzeszowa, gdzie Państwa poprzednicy nadali temu 

łącznikowi nazwę „ul 9 Dywizji Piechoty.” To nie była tylko Drezdeńska Dywizja Piechoty, 

pamiętam ówczesną dyskusję. To była 9 Dywizja Piechoty II RP, która walczyła o granice 

Polski w 1920 r. i w 1939 r.. Jej garnizonem macierzystym były Siedlce i okolice. Była to 

również 9 Drezdeńska Dywizja, której dane było powstać w rejonie Siedlec i Białegostoku,  

i która następnie wzięła udział w operacji budziszyńskiej i praskiej, żeby 10 czerwca 

przyjechać do Rzeszowa, a następnie Przemyśla i z powrotem do Rzeszowa, która tu na 

Podkarpaciu funkcjonowała do 1993 r. Przez jej szeregi przeszło tysiące żołnierzy rezerwy, 

którzy tu odbywali ćwiczenia i przechodzili szkolenia. Szanowni Państwo, o bohaterstwie tej 

dywizji świadczy, że ok. tysiąc żołnierzy poległo, a ok. 3 tysiące zostało rannych. Świadczy o 

tym cmentarz w Zgorzelcu, jak również wojenne cmentarze w Kuźminie, Birczy i Przemyślu, 

bo ci żołnierze po wojnie walczyli z UPA. 30 żołnierzy pochowanych jest w Birczy, 15 w 

Kuźminie  

i 40 w Przemyślu. To tylko niektórzy z żołnierzy. Historia nie zakończyła tego biegu. W ub. r. 

prokuratorzy IPN-u w Rzeszowie dokonali ekshumacji 14 doczesnych szczątków 

prawdopodobnie żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli po walce z UPA w rejonie 

Jawornika Ruskiego. Zostali oni bestialsko zabici przez UPA strzałem w tył głowy. Aktualnie 
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zgłosiły się 3 rodziny, są przeprowadzane badania DNA. Widzicie więc Państwo, że ta 

historia  się nie zakończyła. Dlatego gorąco proszę, aby Rada Miasta przychyliła się do 

stanowiska  Prezydenta Miasta Rzeszowa. Wyrażam uznanie dla stanowiska IPN-u, który nie 

przekreśla nazwy ulicy, tylko modyfikuje ją poprzez dodanie wyrazu żołnierzy, mając na 

względzie żołnierzy szeroko rozumianych. To są synowie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, 

krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego. Ja nie mam nic przeciwko osobie  

ks. Zbigniewa Czuchry. Miałem go możliwość osobiście poznać, gdy był, o czym prasa nie 

pisała, proboszczem Parafii pw. Św. Bartłomieja w Dębowcu. To był wybitny kapłan, jak 

również poeta. Odtworzył gwardię narodową przy parafii wojskowej w Dębowcu. Sądzę, że 

jest to postać, którą na pewno należy uhonorować w przyszłości, a rozwijający się Rzeszów na 

pewno ma takie możliwości. Jeszcze raz proszę o przyjęcie uchwały przedłożonej przez 

Prezydenta Miasta i uhonorowanie żołnierzy, którzy walczyli, których groby są m.in.  

w Zgorzelcu i Siekierkach, i świadczą o naszej polskości i naszym udziale, bez względu na 

politykę.” 

 Radny P. Robert Kultys - powiedział: „Kierując się głosem, który przed chwilą tu 

padł, w tradycji wojskowości zawsze jest tak, że przy wymienieniu jednostki w domyśle 

wiadomo, o jaką armię chodzi. Nie musi to być w nazwie. Otóż te dwie jednostki, które 

wymienił mój przedmówca, w tradycji wojskowości są zawsze odrębnymi jednostkami. 9 

Dywizja Wojska Polskiego to jest ta dywizja wrześniowa oraz 9 Drezdeńska Dywizja 

Ludowego Wojska Polskiego. To są dwie odrębne jednostki. Nie możemy tego łączyć. Ja nie 

mam nic przeciwko nazwie „ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty”, jak zaproponował Pan 

Prezydent. Chodzi mi o to, żebyśmy później nie wracali do tego, że to są dwie jednostki 

wojskowe, które uczciliśmy. Proszę pamiętać o tym, że nie wolno mieszać dwóch tradycji 

jednostek wojskowych.” 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Nie podzielam tego 

zdania. To nie ma znaczenia.” 

 Przystąpiono do głosowania: 

 Wniosek o zamknięcie dyskusji - został przyjęty 12 głosami za, przy 8 głosach 

przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.  

 Radny P. Waldemar Szumny - w imieniu Klubu Radnych PiS zawnioskował  

o przerwę w obradach Rady Miasta.    

 Nastąpiła przerwa w obradach Rady Miasta. 

 Po przerwie przystąpiono do kontynuowania obrad.  

 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa 

(na „ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty”) - została przyjęta 17 głosami za, 

przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących.  

b/ dot. ul. Lucjana Rudnickiego 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że w sprawie 

zmiany nazwy ul. Lucjana Rudnickiego wpłynęły dwa projekty uchwał. Dodał: „Chciałem 

Państwa poinformować, że Klub Radnych PO, szanując propozycję złożoną przez Klub 

Radnych PiS dotyczącą nadania nazwy „ul. Antoniego Kopaczewskiego”, którego wszyscy 

znaliśmy, wycofuje swoją propozycję dotyczącą nadania nazwy „ul. Władysława 

Bartoszewskiego”. Chodzi o to, żeby nie powodować takiej, moim zdaniem, niezdrowej 

dyskusji, który z tych kandydatów jest lepszym patronem ulic w naszym mieście. Myślę, że 
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obaj zasługują na takie wyróżnienie. Pozostaje zatem propozycja złożona przez Klub Radnych 

PiS.”  

Wycofany projekt uchwały (druk nr XLVIII/14/2017), wraz z załącznikami i uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Projekt uchwały (druk nr XLVIII/16/2017), wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 29 do protokołu. 

Informacja na temat Antoniego Kopaczewskiego stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

 Radny P. Witold Walawender - powiedział: „Nie jestem przeciwny zmianom nazw 

ulic w Rzeszowie, ale byłem zwolennikiem zdjęcia z porządku obrad dzisiejszej sesji 

przedłożonych projektów uchwał. Rozumiem tu inicjatywę Klubu Radnych PiS, który rękami  

IPN-u chce wprowadzić zmiany dotyczące nazw ulic. Ale równocześnie chciałem zwrócić 

uwagę na fakt, że robimy to w wielkim chaosie. Ustawa o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej weszła w życie w kwietniu 2016 r. Dowodem na to, że robimy to w chaosie  

i w ostatniej chwili jest właśnie dzisiejsza sesja Rady Miasta. Mieliśmy rok czasu, jak 

przewiduje ustawa, żeby usunąć z przestrzeni publicznej nazwy, które nie powinny istnieć. 

Dobrze wiemy, że zmiana nazw ulic będzie dużą operacją logistyczną, nie tylko dla Miasta, 

ale również dla mieszkańców i przedsiębiorstw, ponieważ wiąże się to ze zmianami adresów, 

ulotek, reklam, wizytówek, a także zmianami w ewidencji w Wydziale Komunikacji, Wydziale 

Spraw Obywatelskich itp. Po drugie, opinia IPN-u nie jest dokumentem w sprawie.  Jest to 

tylko opinia, na podstawie której Radni Klubu PiS chcą wprowadzić zmiany nazw ulic na 

dzisiejszej sesji. Następną sprawą jest to, że przy ustalaniu nazw i wykazu ulic, które 

podlegają ustawowej dekomunizacji powinno się posiłkować opiniami nie IPN-u, ale 

opiniami środowisk naukowych, a przede wszystkim opiniami mieszkańców. To mieszkańcy, 

poprzez konsultacje czy zapytania, powinni decydować przy jakiej ulicy chcieliby zamieszkać. 

Tak jak wcześniej mówiłem, nie jestem przeciwnikiem zmian nazw ulic. Nie jestem także 

przeciwny nadaniu nazwy „ul. ks. Zbigniewa Czuchry.” Jestem jednak przekonany, że osoba 

ta zasługuje na cichą i spokojną uliczkę na terenie miasta, nawet przy kościele na ul. 

Dąbrowskiego, a nie dużą ulicę,  

z oświetleniem, chodnikami itp. Zwracam się do Radnych Klubu PiS z apelem o zastanowienie 

się nad tematem zmiany nazw ulic. Chodzi o to, żeby godnie zapisać nazwy ulic na terenie 

miasta tak, aby mieszkańcy nie mieli później pretensji. A takie na pewno będą.”    

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - odnosząc się do tematu, powiedział: „To jest „walka  

z wiatrakami”, bo jeżeli my tego nie zrobimy, zrobi to za nas Wojewoda. Jestem członkiem 

Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi. Uczestniczyłem  

w posiedzeniach Komisji, na których omawiano tematy dotyczące zmian nazw ulic. Można 

mieć pretensje do Komisji, dlaczego trwało to rok, bo ustawa weszła w życie w kwietniu 2016 

r. Musimy to zrobić, bo inaczej Wojewoda będzie posiłkować się tylko i wyłącznie opinią IPN-

u. Ja także nie jestem zadowolony, że musimy zmienić nazwę ul. Leona Kruczkowskiego, ale 

to nic nie zmienia. Kończąc, wnoszę o przegłosowanie projektów uchwał, bo szkoda 

dyskutować.”  

 

 Radny P. Robert Kultys - ad vocem: „Uważam, że Radny P. Witold Walawender 

kompromituje się tym, co mówi o IPN. Jest to legalny organ naszego państwa, w którym 

pracują naukowcy.”  

 

 Radny P. Witold Walawender - ad vocem: „Nie mówiłem, że jestem przeciwny 

zmianom nazw ulic na terenie Rzeszowa. Uważam, że w takich logistycznych sprawach jak 
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zmiana nazw ulic, powinniśmy posiłkować się opiniami naukowców, a przede wszystkim 

opiniami mieszkańców. Rozumiem, że dzisiaj alternatywą dla Klubu Radnych PiS jest Antoni 

Kopaczewski, którego też szanuję, i którego znałem. Ale jest pytanie: dlaczego nie inni? 

Wierzę, że Marek Czarnota, jakby słyszał, że chcemy zmienić nazwę jakąkolwiek ulicy na jego 

imię, na pewno by się nie zgodził.” 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Pytanie, dlaczego ten 

a nie tamten, jest właściwie bez odpowiedzi. To jest beznadziejny dylemat, którego nie ma 

potrzeby rozpatrywać.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Chciałem podziękować Radnym z Klubu 

PO za wycofanie projektu uchwały i za uzasadnienie. Faktycznie nie warto toczyć bojów, 

jeżeli jest możliwość uhonorowania Antoniego Kopaczewkiego. Natomiast jestem zdumiony 

podejściem Radnego P. Witolda Walawendra do kwestii zmian nazw ulic. Oczywiście ocena 

PRL-u jest oceną indywidualną każdego z nas. Ten okres się skończył. Mamy struktury 

państwa, które dążą do tego, żeby jednoznacznie przekazać następnym pokoleniom, że okres 

PRL-u nie był okresem wolnego państwa polskiego, mimo wielu swoich osiągnięć i dlatego 

należy zmienić niektóre nazwy ulic. Idąc tokiem myślenia Radnego P. Witolda Walawendra, w 

Rzeszowie powinna pozostać np. Al. Lenina, bo to też przecież były koszty. Kończąc, 

przychylam się do wniosku, żeby skupić się na konkretnych propozycjach i je głosować.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - powiedział: „Chciałem przypomnieć, że na 

początku lat 90-tych pozmieniano wszystkie ulice na terenie Rzeszowa. Natomiast co do 

propozycji nazwania ulicy imieniem Antoniego Kopaczewskiego, człowieka bardzo prawego, 

moje zdanie jest takie, że zdecydowaniem popieram powyższą propozycję. Jestem za 

upamiętnieniem jego osoby, bo wiele zdziałał na rzecz Miasta.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa 

(na „ul. Antoniego Kopaczewskiego”) - została przyjęta jednogłośnie  

(23 głosami za).   
 

c/ dot. ul. Juliana Bruna 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały 

dotyczący zmiany nazwy ul. Juliana Bruna (druk nr XLVII/9/2017). Poinformował, że 

Komisja Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi pozytywnie 

zaopiniowała propozycję Rady Osiedla Pobitno odnośnie zmiany nazwy ul. Juliana Bruna na 

ul. Szczęsnego Morawskiego. Projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 31 do protokołu.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa 

(na „ul. Szczęsnego Morawskiego”) - została przyjęta 23 głosami za, przy  

1 głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących.  
 

d/ dot. ul. Leona Kruczkowskiego 
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały 

dotyczący zmiany nazwy ul. Leona Kruczkowskiego (druk nr XLVII/15/2017). 

Poinformował, że projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą Klubu Radnych Rozwój 

Rzeszowa i Klubu Radnych PO. Poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i 

Współpracy z Samorządami Osiedlowymi pozytywnie zaopiniowała propozycję dotyczącą 

zmiany nazwy ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Marka Czarnoty. Projekt uchwały wraz 

załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 32 do protokołu.    

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa 

(na „ul. Marka Czarnoty”) - została przyjęta 21 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących.  
 

e/ dot. ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - poinformował, że w sprawie 

zmiany nazwy ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty wpłynęły dwa projekty uchwał: 

- z inicjatywy Prezydenta Miasta, o nadanie nazwy „ul. Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji 

   Piechoty” (projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 33 

do 

   protokołu);   

- z inicjatywy Klubu Radnych PiS, o nadanie nazwy „ul. Jana Niemierskiego” (druk  

    nr XLVII/17/2017). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi 

załącznik  

    nr 34 do protokołu.  

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Bardzo proszę, żeby w dyskusji starać się 

ominąć kwestie związane ze stawianiem na szali opinii dotyczących bohaterstwa żołnierzy  

10 Sudeckiej Dywizji Piechoty czy Jana Niemierskiego, podpułkownika piechoty Wojska 

Polskiego i Prezydenta Rzeszowa w latach 1935 - 1939, który został aresztowany i zginął  

w obozie koncentracyjnym. Myślę, że obecnie jest dobry czas na uhonorowanie osoby Jana 

Niemierskiego, którego zasługi są niezaprzeczalne. Warto zobaczyć, jakimi odznaczeniami 

został uhonorowany Jan Niemierski. Warto też zobaczyć, jak przebiegała jego służba na 

stanowisku Prezydenta Miasta Rzeszowa. Była to osoba nie tylko związaną z wojskowością, 

ale  także osoba, która tworzyła społeczność, obywatelskość Rzeszowian. Jan Niemierski 

angażował się w wiele różnego rodzaju ruchów społecznych, pełniąc honorowe funkcje. 

Dlatego wnoszę  

o uhonorowanie Jana Niemierskiego poprzez nazwanie jego imieniem ulicy.”    

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Zgadzam się  

z  przedmówcą. Nie wiem jednak, dlaczego Państwo upieracie się przy tym, żeby to była 

właśnie ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty. Skoro, jak zdaje się, nie było sprzeciwu 

co do pomysłu, żeby uczcić żołnierzy obu tych dywizji, myślę, że byłoby roztropniej, podobnie 

jak  

w przypadku Władysława Bartoszewskiego, odłożyć tę propozycję na lepszy moment. Ale jeśli 

Państwo upieracie się przy tej nazwie, to będziemy głosować. Proponuję głosować w ten 

sposób, że każdą z tych propozycji przegłosujemy odrębnie. W zależności od tego, która z nich 

uzyska większą liczbę głosów, zostanie wybrana. Jest tu jednak taki dylemat czy 
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niebezpieczeństwo, że ktoś zagłosuje dwa razy. Chociaż możemy to potem sprawdzić. 

Umówmy się tak, że głosujemy raz. Kto będzie za propozycją nazwy „ul. Żołnierzy 10 

Sudeckiej Dywizji Piechoty” głosuje za, a kto będzie za nazwą „ul. Jana Niemierskiego” 

głosuje przeciw.” 

 

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Lepiej byłoby odwrotnie, tj. żebyśmy 

najpierw głosowali nad wcześniej złożonym projektem uchwały.”  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odpowiedział: „Pierwszy wpłynął 

wniosek Klubu Radnych PiS. Zagłosujemy więc najpierw nad tym projektem uchwały. Jak 

przejdzie, będzie to znaczyć, że drugi projekt uchwały siłą rzeczy jest nieaktualny.” 

 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Chciałam zapytać, dlaczego Radni 

Klubu PiS nie podzielają w tej sprawie opinii IPN-u jako instytucji rządowej. Prosiłabym  

o wyjaśnienie tej sprawy.” 

 

 Radny P. Roman Jakim - powiedział: „Na posiedzeniu Komisji Porządku 

Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi była sytuacja podobna, jak w przypadku  

ul. 9 Dywizji Piechoty. Problem był ten sam. Czy dodamy do istniejącej nazwy ulicy wyraz 

żołnierzy czy zmienimy nazwę, konsekwencje dla mieszkańców czy instytucji są te same, bo 

jest to zmiana nazwy ulicy. Komisja głosowała za tym, żeby ta nazwa była krótsza i prostsza, 

czyli za propozycją nazwy „ul. Jana Niemierskiego.”  

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - zwrócił się do Rady Miasta o przyjęcie 

przedłożonego projektu uchwały odnośnie nadania nazwy „ul. Żołnierzy 10 Sudeckiej 

Dywizji Piechoty”.  Jego zdaniem, argumenty dotyczące przyjęcia dłuższej czy krótszej 

nazwy ulicy, są bezpodstawne. Powiedział: „Powinniśmy nadawać ulicom imiona osób, które 

się zasłużyły.  Nie neguję zasług Jana Niemierskiego. Ale w dniu dzisiejszym proszę o 

przyjęcie uchwały, przygotowanej zgodnie z propozycją IPN-u.”  

 

 Radny P. Witold Walawender - zapytał: „Dlaczego Klub Radnych PiS nie stosuje 

się do opinii IPN-u?” 

 

 Radny P. Robert Kultys - odpowiadając, stwierdził: „To była jedynie sugestia IPN-u 

dotycząca modyfikacji nazwy ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty poprzez 

upamiętnienie w nazwie ulicy żołnierzy tej formacji. IPN nie wskazywał, że to musi być taka 

nazwa.”     

 

 Radny P. Roman Jakim - odnosząc się do wypowiedzi Prezydenta Miasta, 

powiedział:  „Jan Niemierski był tak samo godnym patronem tej ulicy, jak i żołnierze 10 

Sudeckiej Dywizji Piechoty. Chciałem przypomnieć, że na posiedzeniu Komisji Porządku 

Publicznego  

i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi to Radny P. Robert Homicki z „Nowoczesnej” 

zgłosił wniosek, że skoro zmieniamy nazwę ulicy, to zmieńmy tak, żeby było to prostsze.” 

 

 Radny P. Robert Kultys - zgłosił wniosek o przejście do głosowania.  
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 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Będziemy głosować 

najpierw propozycję dotyczącą nadania nazwy „ul. Jana Niemierskiego”. Kto jest innego 

zdania zagłosuje przeciw.” 

 

 Przystąpiono do głosowania: 

 

 Za uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta 

Rzeszowa („ul. Jana Niemierskiego”) - głosowało 9 radnych, 14 radnych 

było przeciwnych, żaden radny nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nie 

została przyjęta.    
 

 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa 

(„ul. Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty”) - została przyjęta 16 

głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.   
 

 

 

 

f/ dot. Al. Wyzwolenia 

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy na terenie Miasta Rzeszowa (druk nr XLVII/18/2017). Projekt 

uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie Miasta Rzeszowa - 

została przyjęta 18 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach 

wstrzymujących.   
 

 Dalszą część obrad prowadził P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta.  

 

Ad. 12.  

 

 P. Zbigniew Sebzda - Dyrektor Wydziału Geodezji - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk: XLVII/8/2017). Projekt 

uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

  

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - poinformował, że Komisja 

Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały.      

 

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 

 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa 

(„ul. Solińska”) - została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za).    
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Ad. 13. 

 

 P. Dariusz Bobak - z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - 

przedstawił prezentację pt. „Rzeszów nieznany. Badania archeologiczne na ul. 3 Maja  

w Rzeszowie”. Prezentacja stanowi załącznik nr 37 do protokołu.    

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Dziękuję za 

przedstawienie prezentacji. Myślę, że będę wyrazicielem woli wszystkich, jeśli powiem, że 

jesteśmy pod wrażeniem ogromu prac i zaangażowania ze strony Fundacji. Chciałem 

poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, rozumiem, że jama z czasów średniowiecznych, o której 

tu mówimy, została odkryta w pobliżu Kościoła pw. Św. Krzyża. Czy w związku z tym, jako 

archeolodzy, widzicie Państwo możliwość głębszego badania terenów w obrębie zespołu 

klasztorno - kościelnego, czyli dzisiejszego muzeum? Druga rzecz, czy zastanawiano się, w 

jaki sposób wyeksponować znalezione przedmioty?” 

 

 P. Dariusz Bobak - z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - 
odpowiedział: „Jeśli chodzi o badania archeologiczne na ul. 3 Maja, to oczywiście jak 

najbardziej byłyby potrzebne. Problemem jest to, że Rzeszów jest miastem, które rozwija się 

od kilkuset lat i większość znalezisk została prawdopodobnie zniszczona w czasie kolejnych 

etapów jego rozwoju. Jednak nasze znalezisko pokazuje, że zawsze jest szansa na znalezienie 

czegoś, co pomoże nam pewne teorie pokazać lub zmienić. Dlatego jak najbardziej takie 

badania należałoby przeprowadzić. Jest tylko pytanie: gdzie, w jaki sposób i w jakim 

zakresie? Jeśli chodzi o ekspozycję zabytków, w tej chwili wyniki naszych badań są 

przedmiotem wstępnego opracowania. Zauważcie Państwo, że przedstawiając prezentację, 

praktycznie nie podałem żadnych dat. Nie podałem ich, dlatego że jesteśmy w tej chwili w 

trakcie datowania tych znalezisk. Zabytki drewniane jesteśmy w stanie wydatować co do roku. 

Kości ludzkie też możemy wydatować, ale już mniej dokładnie. Te wszystkie badania zostaną 

wykonane. Obecnie  prace są w toku, co zajmuje sporo czasu. Kwestia ekspozycji zabytków 

nie jest jeszcze do końca ustalona. Decyzja w tej sprawie znajduje się w gestii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Jestem pewien, że zostaną one w Rzeszowie. Pytanie jest, czy będą 

eksponowane w jednym czy w kilku miejscach. Ale to wszystko jest do ustalenia.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - zapytał: „Czy na terenie Rzeszowa przewiduje się jeszcze 

jakieś badania? Co spowodowało, że zostały rozpoczęte badania archeologiczne na ul. 3 

Maja? Czy powyższe badania wynikły jedynie z inicjatywy Pana Prezydenta?” 

 

 P. Dariusz Bobak - z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - 
odpowiedział: „Cały teren starego miasta oznaczony jest jako stanowiska archeologiczne, co 

jest oczywiste dla każdego, kto wyobrazi sobie, jak Rzeszów się rozwijał. Samo 

przeprowadzenie badań w mieście jest trudne, poza prowadzeniem inwestycji, ponieważ są to 

tereny w jakiś sposób zagospodarowane. Przeprowadzenie badań archeologicznych wymaga 

wyłączenia jakiegoś obszaru z użytkowania, co nie zawsze jest możliwe. Więc tutaj inwestycje 

oraz nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia tych inwestycji, daje tak naprawdę jedyną 

możliwość przeprowadzenia badań terenów w ścisłym centrum miasta.” 

 

 P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - powiedział: „Mam pytanie, bo wcześniej  

ul. 3 Maja również była remontowana, w taki czy inny sposób. Czy wtedy nie było możliwości 

przeprowadzenia takich badan? Jaki był powód, że wcześniej nie dotarliście Państwo do tych 

ciekawych znalezisk?”     
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 P. Dariusz Bobak - z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - 
odpowiedział: „Trudno mi odpowiedzieć, jak wyglądała kwestia wcześniejszych badań 

archeologicznych na ul. 3 Maja. W dokumentacji nie ma żadnych informacji o takich 

badaniach. Nasze badania były tak naprawdę pierwszymi badaniami na taką skalę.” 

 

 Radny P. Witold Walawender - nawiązując do wypowiedzi P. Marcina Stopy - 

Sekretarza Miasta, powiedział: „Dobrze się stało, że ul. 3 Maja została wyremontowana, bo  

w związku z tym zostały odkryte ciekawe znaleziska. Czy Fundacji wiadomo coś o 

cmentarzysku i znaleziskach na Lisiej Górze?” 

 

 P. Dariusz Bobak - z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - 
odpowiedział: „Na Lisiej Górze jest stanowisko archeologiczne, które w czasie wykonywania 

ścieżek rowerowych zaczęło być niszczone. Na tym terenie przeprowadzane są badania. Nie 

ma tam cmentarzyska, jest fragment osady z epoki brązu.” 

 

 Radny P. Wiesław Buż - powiedział: „W związku z tym, że podejmowane są starania  

o zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich, chciałem zapytać, czy przy jakichkolwiek 

pracach ziemnych prowadzonych na powyższym terenie może wystąpić podobna sytuacja jak 

na Lisiej Górze?”     

 

 P. Dariusz Bobak - z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - 
odpowiedział: „Prawdopodobnie tak. Dlatego w takich sytuacjach Konserwator Zabytków 

najczęściej nakazuje przy inwestycjach nadzór archeologiczny, który ma czuwać nad tym, 

żeby w czasie prowadzenia inwestycji nie zostały w żaden sposób zniszczone ślady historii.”   

 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - powiedział: „Jeszcze raz 

chciałem podziękować za włożoną pracę, jeśli chodzi o badania archeologiczne na ul. 3 

Maja, oraz za przedstawienie wyników dotychczasowych prac na dzisiejszej sesji Rady 

Miasta. Chciałem tu złożyć podziękowania dla całego zespołu badawczego. Będziemy 

wdzięczni za przedstawienie kolejnych informacji na temat badań archeologicznych na ul. 3 

Maja.”   

 

 P. Dariusz Bobak - z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - 
odpowiedział: „Bardzo chętnie zaprezentuję taką informację, gdy zostaną opracowane wyniki 

badań archeologicznych.” 

 

Ad. 14. 

 

 P. Anna Kozicka - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

(druk: XLVII/10/2017). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 38 do 

protokołu. 

 Radna P. Grażyna Szarama - zapytała, co dzieje się z drzewem pozbawionym 

statusu pomnika przyrody?  

 P. Anna Kozicka - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa - wyjaśniła, że po pozbawieniu drzewa statusu pomnika przyrody, Zarząd Zieleni 

Miejskiej wystąpi do Marszałka Województwa Podkarpackiego z decyzją o wycięcie drzewa.   
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 Radny P. Grzegorz Koryl - zgłosił interpelację o treści: „Proszę o uruchomienie 

działań zmierzających  do  takiego wycięcia drzewa, o którym mowa w projekcie uchwały, 

by jego pień w całości mógł zostać  przekazany   do rzeszowskiej szkoły plastycznej   

z przeznaczeniem na wykonanie  rzeźby. Chciałbym, by takie wiekowe drzewo nie zostało 

przeznaczone na spalenie, tylko mogło być materiałem zużytym do wykonania rzeźby, która 

zostałaby ustawiona w eksponowanym miejscu w naszym mieście. 

Chciałbym zachęcić dyrekcję szkoły plastycznej do przygotowania konkursu. Po 

wytypowaniu  projektu, Miasto mogłoby sfinansować wykonanie rzeźby. To wymaga czasu, a 

wycinka drzewa może być przeprowadzona wcześniej. Proszę więc o przekazanie informacji 

stosownemu wydziałowi Urzędu Miasta  

i zabezpieczenie pnia drzewa.” 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „To jest bardzo dobry 

pomysł.  

W związku z tym, że Radny P. Grzegorz Koryl jest tak zaangażowany, prosiłbym żeby 

skontaktował się z dyrektorem szkoły plastycznej w sprawie realizacji ww. pomysłu.”   

 

 Radny P. Sławomir Gołąb - złożył interpelację o treści: „Proszę o rozpatrzenie 

możliwości wykonania rzeźby z pnia dębu, który został pozbawiony statusu pomnika przyrody 

na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Czy jest konieczność wycinania pnia? Czy jest możliwość 

wykonania rzeźby na niewyciętym pniu?”  

 

 Przystąpiono do głosowania:  

 Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - została 

przyjęta jednogłośnie (22 głosami za). 
 

Ad. 15.  

 

 P. Anna Kozicka - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac 

wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody (druk: 

XLVII/11/2017). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 39 do 

protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  

 

 Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na 

potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody - została 

przyjęta jednogłośnie (21 głosami za). 

Ad. 16. 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Europejska współpraca na rzecz seniorów” w ramach naboru do Programu Europa dla 

Obywateli  

2014 - 2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, 

Działanie 2.2: Sieci miast (druk: XLVII/12/2017). Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
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 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Bardzo dobrze, że Rzeszów włącza się  

w działania na rzecz seniorów. Jest to bardzo ważne z tego względu, że społeczeństwo się 

starzeje, a styl życia emerytów i rencistów zmienia się, i na tym etapie życia oni też chcą być 

aktywni.” 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - stwierdził: „Myślę, że tego 

typu inicjatyw w kolejnych latach będzie jeszcze więcej.” 

 Radna P. Grażyna Szrama - zgodziła się z Radną P. Danutą Solarz. Zwróciła się  

o dokładniejsze informacje na temat wysokości wkładu własnego Miasta.  

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - wyjaśnił: 

„Cała inżynieria finansowa wynika z zasad finansowania. Chciałem zwrócić uwagę, że 

wartość projektu wynosi 25 000 euro, przy czym dofinansowanie 16 000 euro. Wkład własny 

Miasta wynosi tylko 9 000 euro.” 

 Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Europejska współpraca na rzecz seniorów” w ramach naboru 

do Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: 

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.2: 

Sieci miast - została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za). 

Ad. 17. 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego 

współpracy w dziedzinie zachowania i promowania historii europejskiej w ramach naboru do 

Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie  

i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1: Partnerstwo miast (druk: XLVII/13/2017). Projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - pozytywnie odniósł się do 

przedłożonego projektu uchwały. 

 Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu dotyczącego współpracy w dziedzinie zachowania i promowania 

historii europejskiej w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 

2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo 

obywatelskie, Działanie 2.1: Partnerstwo miast - została przyjęta 

jednogłośnie (22 głosami za).  

Ad. 17 a. 

 P. Paweł Potyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji 

projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
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 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Mam pytanie związane z tym punktem, bo 

myślę, że będą to pieniądze, które bardzo przydadzą się w rzeszowskich przedszkolach. Nie 

chodzi o to, że w przedszkolach jest źle, ale zawsze można coś usprawnić. Mam pytanie  

w związku z wczorajszą publiczną wypowiedzią Pani Kurator Oświaty, która m.in. nawiązała 

do tego, że 6-latki zostały objęte dofinansowaniem przez rząd, tzw. subwencją, która jest dość 

wysoka, bo obecnie wynosi 4 tys. zł. Są to ogromne środki, które wpłyną do budżetu 

Rzeszowa.  Czy Miasto ma jakieś konkretne plany na zagospodarowanie tych środków? Czy 

środki te pozostaną w gestii dyrektorów placówek, do których trafią? Czy Miasto opracuje 

spójną koncepcję wykorzystania tych dodatkowych środków?”     

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Środki te będą 

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.” 

 Przystąpiono do głosowania:   

 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania 

do realizacji projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój 

edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów” w ramach 

działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - została 

przyjęta jednogłośnie (22 głosami za). 

Ad. 18. 

 P. Edyta Dawidziak - Miejski Konserwator Zabytków - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów (druk: XLVII/19/2017). Projekt 

uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - powiedziała: „Chciałam zapytać, czy środki na ten 

cel będą zarezerwowane w budżecie Miasta czy będą przydzielane na wniosek 

zainteresowanych?” 

 P. Edyta Dawidziak - Miejski Konserwator Zabytków - wyjaśniła: „Sytuacja 

wygląda w ten sposób, że na podstawie zgłoszonych wniosków, poprawnych pod względem 

merytorycznym, przygotowywany jest projekt budżetu, z którego będą udzielane dotacje 

celowe na prace lub roboty przy zabytkach.” 

 Radny P. Marcin Deręgowski - poruszył sprawę konserwacji i przywrócenia 

wazonów na ogrodzeniu Letniego Pałacyku Lubomirskich. 

 P. Edyta Dawidziak - Miejski Konserwator Zabytków - odpowiedziała: „Rada 

Miasta zabezpieczyła w ubiegłym roku środki na konserwację i przywrócenie wazonów na 

ogrodzeniu Letniego Pałacyku Lubomirskich. Jednak Okręgowa Izba Lekarska nie dopełniła 

tutaj procedur formalnych. W tym roku uzupełniono wymaganą dokumentację i uzyskano 

pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie inwestor jest na etapie 

uzyskiwania pozwolenia na budowę. W tym roku nie będzie więc przeszkód formalnych  

i Okręgowa Izba Lekarska będzie mogła wystąpić z wnioskiem o udzielenie dotacji.”    

 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Chciałam zapytać, czy Stary Cmentarz 

będzie uwzględniany w tych dotacjach? Powinniśmy o niego dbać, bo jest cenną pamiątką 

przeszłości.”    
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 P. Edyta Dawidziak - Miejski Konserwator Zabytków - odpowiedziała: „Cmentarz 

został założony w 1792 r. i jest najstarszą nekropolią w naszym mieście. Nie mniej jednak,  

pomoc, o której tutaj mówimy, dotyczy podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych. W ramach tych działań cmentarz nie może być objęty dofinansowaniem.” 

 Radny P. Sławomir Gołąb - poruszył sprawę zabytkowych kapliczek znajdujących 

się na Osiedlu Staromieście.  

 P. Edyta Dawidziak - Miejski Konserwator Zabytków - wyjaśniła: „Wpis do 

rejestru zabytków jest podstawowym warunkiem, który uprawnia do ubiegania się o dotację. 

System prawny w Polsce zakłada możliwość udzielania z budżetu publicznego środków na 

dotacje na obiekty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.” 

 Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta 

Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 

Gminy Miasto Rzeszów - została przyjęta jednogłośnie (23 głosami za). 

Ad. 19. 

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o. o. na zbycie nieruchomości gruntowych 

zabudowanych położonych w Rzeszowie przy ul. Orląt Lwowskich 2A i Rataja 10 (druk: 

XLVII/1/2017). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 

44 do protokołu. 

 Radna P. Maria Warchoł - powiedziała: „Mam pytanie odnośnie działki położonej 

przy ul. Rataja 10, w centrum Osiedla Krakowska - Południe. Jaka jest możliwa ewentualna 

zabudowa w przypadku sprzedaży tej działki, ponieważ w jej pobliżu znajdują się: 

przedszkole, bloki spółdzielcze, drogi i chodniki wewnętrzne, które łączą poszczególne 

miejsca osiedla. Jak to docelowo będzie wyglądało w kontekście już mocno 

zagospodarowanego osiedla?”    

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - wyjaśnił: „Rozwój systemu 

ciepłowniczego umożliwił jakby skompresowanie systemów koniecznych do zasilania w 

ciepło. Stąd obiekty i urządzenia węzłów grupowych, a także działki, gdzie były one 

usytuowane stały się zbędne. Co do zabudowy tych działek, oczywiście zależy to od tego, kto 

kupi daną nieruchomość i jakie będą jego zamierzenia inwestycyjne. Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego mówią o tym, co można ewentualnie zbudować na 

omawianym terenie. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy będzie chętny na zakup działek.” 

 Radna P. Maria Warchoł - zapytała: „Czy Miasto nie mogłoby kupić działki przy  

ul. Rataja 10, z przeznaczeniem na cel ogólnodostępny?”   

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - odpowiedział, że środki 

uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wymienionych w projekcie uchwały zostaną 

przeznaczone na realizację Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na ciepło dla MPEC na lata 2016 - 2023. Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego określają, co można ewentualnie zbudować na powyższym 

terenie. 
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 Radna P. Danuta Solarz - powiedziała: „Byłam mieszkanką bloku przy ul. Rataja 10  

i znam ten teren. Dwa lata temu powstał tam konflikt, w związku z tym, że mieszkańcom 

zagrodzono chodnik. Jest to długi blok i mieszkańcy musieli przez to nadkładać drogi. 

Mieszkają tam w większości starsi ludzie, bo blok został oddany do użytku w 1984 r. Poza tym 

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała chodnik pomiędzy działką proponowaną 

do sprzedaży, a działką posiadaną przez Spółdzielnię Inwalidów, na której był parking,  

z którego korzystali mieszkańcy. Obecnie mieszkańcy zostali bez parkingu. Jest to sporą 

uciążliwością, bo na osiedlu jest mocno skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe. Jest 

tam także dużo skarp i pochyłości. Dlatego jest bardzo potrzebny parking dla mieszkańców 

pobliskich bloków. Nie wiadomo, gdzie działka, o której mowa w projekcie uchwały, ma 

dojazd. Działka ta nie ma dostępu do drogi publicznej, ma tylko dojście po chodniku. 

Uważam, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby urządzenie parkingu dla 

mieszkańców.” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - odpowiedział: „Myślę, że propozycja jest 

zasadna. Byłoby dobrze, żeby spółdzielnia mieszkaniowa kupiła teren i zrobiła tam parking.” 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - jego zdaniem, bardzo 

dobrym rozwiązaniem byłoby zakupienie terenu przez spółdzielnię mieszkaniową  

z przeznaczeniem na parking.  

 Radny P. Bogusław Sak - odnosząc się do tematu, powiedział: „Zmiana ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych praktycznie uniemożliwia realizację zadań wspólnych przez 

duże wspólnoty. W związku z powyższym, propozycja Radnej P. Danuty Solarz jest nie do 

zrealizowania, chyba że mieszkańcy okolicznych bloków zechcą wykupić teren od gminy  

i zbudować indywidualnie dla siebie parking wielopoziomowy czy inny lub znaleźć firmę, 

która to zrealizuje. Komisja Gospodarki Komunalnej, po szczegółowym omówieniu tematu, 

pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Bardzo dobrze, że MPEC rozpoczął 

działania związane ze zmianą sposobu zasilania w ciepło, likwidując węzły grupowe, które są 

bardzo kosztowne w utrzymaniu i podnoszą cenę ciepłej wody i cenę ogrzewania mieszkań. 

Chciałem również podziękować Panu Prezydentowi za podejmowanie tego typu inicjatyw, 

które powodują obniżanie kosztów. Myślę, że w latach następnych będą likwidowane kolejne 

węzły grupowe na rzecz węzłów indywidualnych, z wykorzystaniem środków pomocowych, jak  

i środków z Programu „KAWKA.” 

 Radna P. Danuta Solarz - zapytała: „Czy Miasto nie mogłoby urządzić parkingu na 

działce przy ul. Rataja 10?  Mieszkańców nie stać na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia, 

ponieważ w większości są to ludzie starsi, którzy zamieszkali tam w latach 80-tych.” 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta - wyjaśnił: „Zasada jest taka, że Miasto 

buduje parkingi, które są ogólnodostępne. Teren, o którym mowa w projekcie uchwały, 

idealnie pasuje na parking dla ludzi, którzy tam mieszkają. Przy ulicach zostało zbudowanych 

tysiące miejsc postojowych. W tej chwili są one płatne. Chciałem dodać, że gdy byłem 

prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”, były budowane parkingi z pieniędzy 

członków spółdzielni, bo to dla nich są te miejsca parkingowe. Musimy zdawać sobie sprawę z 

tego, że środki z budżetu Miasta, to pieniądze pochodzące z kieszeni podatników.”   

 Radny P. Grzegorz Koryl - powiedział: „Chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli zostanie 

sprzedana ta działka, Miasto nie będzie mieć wpływu na to, co przyszły właściciel tam 

zrealizuje, przy założeniu, że dla omawianego terenu brak planu zagospodarowania 

przestrzennego. Było tu mówione, że jest zbudowany ciąg pieszy, czyli chodnik. Uważam, że  

w dniu dzisiejszym nie powinniśmy podejmować uchwały. Należałoby wydzielić stosowny 

odcinek na ciąg pieszy, żeby chodnik został. Można go ewentualnie przesunąć, ale żeby 
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przyszły właściciel terenu nie zabudował tego chodnika. Chodnik powinien zostać na jednej 

działce, która jest własnością Miasta. A potem ewentualnie, jeśli będzie zgoda Rady Miasta, 

można sprzedać resztę terenu. Bo jak sprzedamy całość działki, Miasto nie będzie mieć 

wpływu na to, co tam powstanie.”    

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - opowiedział się za 

przyjęciem przedłożonej uchwały. Powiedział: „Zachodzi tu zderzenie interesów 

mieszkańców, które trudno pogodzić. Zadaniem Miasta nie jest budowa parkingów przy 

blokach spółdzielczych.”  

 Radna P. Jolanta Kaźmierczak - zauważyła, że Rzeszowska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa może przystąpić do przetargu, kupić teren i wybudować parking. Pozytywnie 

odniosła się do projektu uchwały.  

 Radny P. Grzegorz Koryl - zgłosił wniosek o skierowanie projektu uchwały do 

Komisji Gospodarki Komunalnej, celem ponownego rozpatrzenia.  

 P. Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta - powiedział: „Chciałem 

zwrócić uwagę, że projekt uchwały dotyczy dwóch lokalizacji. W dyskusji mówiono tylko  

o jednej z nich.” 

 Przystąpiono do głosowania: 

 Za wnioskiem o skierowanie projektu uchwały do Komisji Gospodarki 

Komunalnej, celem ponownego rozpatrzenia - głosowało 10 radnych, 11 radnych było 

przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W związku z powyższym wniosek nie 

został przyjęty.  

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o. o. na 

zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Rzeszowie 

przy ul. Orląt Lwowskich 2A i Rataja 10 - została przyjęta 12 głosami za, 

przy 7 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących. 

Ad. 20. 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - przedstawił 

projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. 

Strażackiej (druk: XLVII/2/2017). Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

przy ul. Strażackiej - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

Ad.  20 a. 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - przedstawił 

projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności 

nieruchomości lokalowej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę 

publiczną. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa 

własności nieruchomości lokalowej w ramach odszkodowania za 

nieruchomość przejętą pod drogę publiczną - została przyjęta jednogłośnie 

(20 głosami za). 

Ad. 20 b. 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - przedstawił 

projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania 

działek  

nr 2710/2, 2711/1, 2711/3, 2712/1, położonych w obr. 216 Rzeszów - Staromieście. Projekt 

uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego 

użytkowania działek nr 2710/2, 2711/1, 2711/3, 2712/1, położonych w obr. 

216 Rzeszów - Staromieście - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

Ad. 21. 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - przedstawił 

projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie (druk: XLVII/4/2017). Projekt 

uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej  

w Rzeszowie - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

 

Ad. 21 a. 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - przedstawił 

projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Zgłosił 

autopoprawkę do uzasadnienia i załącznika graficznego do projektu uchwały. Projekt uchwały 

wraz  

z załącznikiem i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 49 do protokołu.  

Wycofane uzasadnienie i załącznik do projektu uchwały stanowią załącznik nr 50 do 

protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - 

została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za).  

 Radny P. Marcin Fijołek - zapytał, czy będzie możliwość budowy parku po 

ewentualnej zamianie terenów? 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - odpowiedział:  

„W związku z tym, że plan został uchwalony i zatwierdzony ostatecznie decyzją sądu,  
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w przypadku zgłoszenia roszczenia o nieruchomość, którą nabywamy na cel publiczny, 

musimy ją wykupić w ciągu pół roku. Jest opracowany projekt parku i istnieje obowiązek 

wykupu terenu. W tym przypadku chcemy dać działkę zamienną.” 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - zwrócił się z apelem do 

Klubu Radnych PiS o pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych dla Miasta,  

z przeznaczeniem na budowę parków.   

Ad 22. 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - przedstawił 

projekt  uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w 

zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do 

wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (druk: XLVII/5/2017). Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

 Radna P. Grażyna Szarama - zapytała, o jakiej powierzchni są mieszkania, o 

których mowa w projekcie uchwały i dla kogo mają być przeznaczone? 

 P. Grzegorz Tarnowski - Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem - odpowiedział: 

„Mieszkanie przy ul. Broniewskiego jest 3 pokojowe, o pow. 48,77 m
2
.
 
Mieszkanie przy  

ul. Siemieńskiego - 3 pokoje, o pow. 77 m
2
. Jedno z tych mieszkań planujemy przydzielić 

profesorowi z Politechniki, a drugie Komendantowi Straży Więziennej w Rzeszowie.”   

  Przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali 

mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku 

pracy - została przyjęta jednogłośnie (19 głosami za). 

Ad. 23. 

  P. Marcin Stopa - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego 

zadania centralnego zamawiającego (druk: XLVII/3/2017). Projekt uchwały wraz z 

załącznikiem  

i uzasadnieniem stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Urzędu Miasta 

Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego 

zamawiającego - została przyjęta jednogłośnie (17 głosami za). 

Ad. 23 a. 

 P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2017 rok. Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
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 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu 

finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 2017 rok - została przyjęta jednogłośnie (20 głosami 

za). 

Ad. 23 b. 

 P. Wiesław Buż - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 54 do protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi - została przyjęta 19 głosami 

za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. 

Ad. 24. 

 P. Konrad Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bzianka (druk: XLVII/24/2017). 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 

  Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 

 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bzianka - 

została przyjęta jednogłośnie (20 głosami za). 

Ad. 25.   

 Interpelacje radnych stanowią załącznik nr 56 do protokołu. 

Ad. 26. 

1/ 

 P. Wiesław Buż - Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego - zwrócił się z wnioskiem o ujęcie w porządku obrad następnej sesji Rady 

Miasta informacji dotyczącej realizacji zadań wybranych w ramach Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2017 rok.  

 

2/ 

 Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres od 

26 czerwca 2017 r. do 7 sierpnia 2017 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 57 do 

protokołu). 

 

Na XLVIII sesji odbytej w dniu 29 sierpnia 2017 roku Rada Miasta 

Rzeszowa podjęła następujące uchwały:   
 

1. Uchwała Nr XLVIII/1024/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 
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2. Uchwała Nr XLVIII/1025/2017 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2017 r. 

3. Uchwała Nr XLVIII/1026/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Brusy. 

4. Uchwała Nr XLVIII/1027/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Chojnice. 

5. Uchwała Nr XLVIII/1028/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Sulęczyno. 

6. Uchwała Nr XLVIII/1029/2017 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez 

oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”. 

7. Uchwała Nr XLVIII/1030/2017 - w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii  

ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.  

8. Uchwała Nr XLVIII/1031/2017 - w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla miasta Rzeszowa”. 

9. Uchwała Nr XLVIII/1032/2017 - w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta 

Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

10. Uchwała Nr XLVIII/1033/2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 46/3/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Kiepury i ul. Wieniawskiego na osiedlu Zalesie. 

11. Uchwała Nr XLVIII/1034/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

12. Uchwała Nr XLVIII/1035/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta 

Rzeszowa. 

13. Uchwała Nr XLVIII/1036/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

14. Uchwała Nr XLVIII/1037/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta 

Rzeszowa. 

15. Uchwała Nr XLVIII/1038/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

16. Uchwała Nr XLVIII/1039/2017 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta 

Rzeszowa.  

17. Uchwała Nr XLVIII/1040/2017 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

18. Uchwała Nr XLVIII/1041/2017 - w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

19. Uchwała Nr XLVIII/1042/2017 - w sprawie uzgodnienia zakresu prac 

wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody. 

20. Uchwała Nr XLVIII/1043/2017 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji projektu pn. „Europejska współpraca na rzecz seniorów” w ramach naboru 

do Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne 

zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.2: Sieci miast. 

21. Uchwała Nr XLVIII/1044/2017 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

realizacji projektu dotyczącego współpracy w dziedzinie zachowania i promowania 

historii europejskiej w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, 

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 

2.1: Partnerstwo miast. 

22. Uchwała Nr XLVIII/1045/2017 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

przygotowania do realizacji projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój 

edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miasta Rzeszów” w ramach działania  
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9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

23. Uchwała Nr XLVIII/1046/2017 - w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z 

budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 

Gminy Miasto Rzeszów. 

24. Uchwała Nr XLVIII/1047/2017 - w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu 

Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów  

Sp. z o. o. na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych  

w Rzeszowie przy ul. Orląt Lwowskich 2A i Rataja 10. 

25. Uchwała Nr XLVIII/1048/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości przy ul. Strażackiej. 

26. Uchwała Nr XLVIII/1049/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa 

własności nieruchomości lokalowej w ramach odszkodowania za nieruchomość 

przejętą pod drogę publiczną.  

27. Uchwała Nr XLVIII/1050/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 

wieczystego użytkowania działek nr 2710/2, 2711/1, 2711/3, 2712/1, położonych  

w obr. 216 Rzeszów – Staromieście.  

28. Uchwała Nr XLVIII/1051/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej  

w Rzeszowie. 

29. Uchwała Nr XLVIII/1052/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

30. Uchwała Nr XLVIII/1053/2017 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali 

mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 

31. Uchwała Nr XLVIII/1054/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Urzędu 

Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego. 

32. Uchwała Nr XLVIII/1055/2017 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok. 

33. Uchwała Nr XLVIII/1056/2017 - w sprawie rozpatrzenia skargi. 

34. Uchwała Nr XLVIII/1057/20147 - w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla 

Bzianka. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z XLVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi 

załącznik nr 58 do protokołu.  

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia XLVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

 Obrady trwały od godz. 8.30 do 14.00. 

 Na tym protokół zakończono. 
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Protokołowała:                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                                           Rady Miasta Rzeszowa                                                             

Danuta Groszek                                                                                             Andrzej Dec                                                  

 

 

Sprawdził: 

Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

Mirosław Kubiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


