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BRM.0002.1.4.2018 

Protokół Nr LVII/1/2018 

z LVII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 27 marca 2018 r. w sali posiedzeń 

Ratusza, Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 26 radnych w LVII sesji uczestniczyło 25 radnych, co stanowi 

wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – otworzył LVII sesję Rady Miasta  

i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i jego Zastępców (lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu), dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta i kierowników 

jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedli (lista obecności 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu) oraz zaproszonych gości (lista obecności stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu). Następnie przedstawił proponowany porządek obrad L sesji 

Rady Miasta (porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego porządku 

obrad: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 2a – projektu uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (18 głosami „za”).  

2. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 10a – projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej 

przez Gminę Miasto Rzeszów 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 20a – projektu uchwały  

w sprawie podziału miasta Rzeszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zgłosił wniosek o niewprowadzanie projektu uchwały do 

porządku obrad sesji. Uzasadniając ww. wniosek stwierdził, że Radni otrzymali materiał zbyt 

późno, aby była możliwość przeanalizowania propozycji związanych z podziałem Miasta  
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na okręgi wyborcze. Zaproponował, aby skierować projekt uchwały do merytorycznej 

Komisji Rady Miasta.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Radni otrzymali projekt 

uchwały na kilka dni przed sesją. Zauważył, że w przedłożonej propozycji nie ma istotnych 

zmian w stosunku do uchwały podjętej w związku z wyborami do Rady Miasta w 2014 roku. 

Dodał, że zmiana praktycznie dotyczy wyłączenia z dotychczasowego okręgu wyborczego  

nr II obszaru Osiedla Śródmieście – Północ i włączenia tego Osiedla do okręgu III, oraz 

włączenia do okręgu I terenu Osiedla Bzianka, przyłączonego do Rzeszowa.  

Wynik głosowania wniosku o wprowadzenie – w pkt 20a – projektu uchwały  

w sprawie podziału miasta Rzeszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym: 13 „za”, 6 przeciw,  

2 wstrzymujące. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. 

 

4. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 23a – projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy 

ul. Boya Żeleńskiego. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 głosami „za”). 

5. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 24a – projektu uchwały  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (21 głosami „za”). 

6. Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie – w pkt 31a – projektu uchwały  

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady Seniorów. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 głosami „za”). 

Uzupełniony porządek obrad LVII sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: LVII/9/2018). 

 

2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (druk: 

LVII/10/2018). 

 

3. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. 
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4. Oświadczenia i informacje. 

 

5. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2017. 

 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej za 2017 rok. 

 

7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2017 r.  

 

8. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat planów miasta Rzeszowa  

w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na wzgórzach nad osiedlem Zalesie 

w rejonie ul. Białogórskiej, ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego. 

 

9. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat opóźnień w opracowaniach 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: „Nad Zalewem”, oraz „Park 

Sybiraków” w Rzeszowie. 

 

10. Projekt uchwały w sprawie apelu Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie działań 

zmierzających do ochrony terenów zielonych w rejonie ul. Białogórskiej,  

ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego. 

 

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta 

Rzeszowa dotyczących rewitalizacji rzeszowskich parków. 

 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów 

 

13. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa o stanie zaawansowania uzgodnień 

związanych z przejęciem od Skarbu Państwa Zamku Rzeszowskiego oraz  

o stanowisku Marszałka Województwa Podkarpackiego w tej sprawie. 

 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego  

w sprawie budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Szpitalnej, pomiędzy  

III Liceum Ogólnokształcącym, a Centrum Medycznym Medyk. 

 

           Informacja ustana o wynikach konsultacji w sprawie zmian granic Miasta Rzeszowa. 

 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa  

i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 

terytorialnych (druk: LVII/6/2018). 

 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa,  

a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych 

(druk: LVII/7/2018). 

 

17. Uchwała w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany Nr 184/11/2009 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu 

Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie. 
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18. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy  

al. Cieplińskiego w Rzeszowie (druk: XLII/20/2017). 

 

19. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(dot. Uchwały Nr LXXX/1445/2014 z 30 września 2017 r. – MPZP Nr 262/2/2014  

w rejonie cmentarza na Os. Budziwój). 

 

20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 50/2/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową. 

 

21. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między 

kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie. 

 

22. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie –  

IV część. 

 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Witolda (druk: LVII/3/2018). 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. W. Pola w Rzeszowie. 

 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych 

w Rzeszowie. 

 

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego. 

 

27. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (druk: LVII/8/2018). 
 

28. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (48 148,60 zł). 

 

29. Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za staże zawodowe  

i stypendium za praktyki zawodowe oraz zasad refundacji kosztów dojazdu dla 

uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w roku szkolnym 

2017/2018 w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek 

pracy” (druk: LVII/2/2018). 

 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
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i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych 

składników wynagrodzenia oraz nagród (druk: LVII/5/2018). 

 

31. Uchwała w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom oddelegowanym do 

pracy w charakterze doradcy metodycznego, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

 

32. Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 

zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję 

pogotowania rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin 

pomocowych (druk: LVII/4/2018). 

 

33. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Rzeszów 

(Polska) i Split (Chorwacja). 

 

34. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: LVII/1/2018). 

 

35. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa. 

 

36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady 

Seniorów. 

 

37. Interpelacje i zapytania. 

 

38. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 

Uzupełniony porządek obrad, wraz z opiniami Komisji, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 1 

  

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: LVII/9/2018 stanowi załącznik  

nr 7 do protokołu). Zgłosiła autopoprawkę do ww. materiału zawierającą zmiany w 

załączniku  

nr 1 do projektu uchwały (tekst autopoprawki stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Radny Pan Witold Walawender – poprosił o rozważenie przesunięcia środków,  

w wysokości 40 000 000 zł, rezerwowanych na rozbudowę Regionalnego Centrum 

Widowiskowo – Sportowego „Podpromie” na zakup od PKP dawnej hali obrabiarek  

i jej adaptację na Rzeszowskie Centrum Kultury.  
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       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 3 głosach wstrzymujących. 

Ad. 2 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku: LVII/10/2018 stanowi załącznik nr 9 do protokołu) 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zgłosił wniosek o wprowadzenie, w ramach zmian 

budżetu Miasta na 2018 rok, środków w wysokości 150 000 zł, z przeznaczeniem na 

opracowanie dokumentacji na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – 

Słocina. Podkreślił, że wybudowanie obiektu w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo na 

terenie Osiedla i będzie służyć mieszkańcom.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poinformował, że odbyły się rozmowy 

pracowników Urzędu Miasta z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej na temat 

przekazania działki oraz budowy remizy. Dodał, że pierwsza część zobowiązania została już 

zrealizowana, tj. Miasto przekazało działkę. Stwierdził, że ww. inwestycja zostanie 

zrealizowana. 

 

       Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. została 

przyjęta 15 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 3 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

ponowił wniosek o wpisanie do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej 

Miasta Rzeszowa na 2018 r., lub wprowadzenie zmian na kolejna sesję Rady Miasta, kwoty 

150 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP Rzeszów – 

Słocina.  
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że ze względów formalnych 

– brak wskazania źródła sfinansowania wniosku -  nie ma możliwości wprowadzenia zmian 

budżetu Miasta. Stwierdził, że zasadne byłoby wykonanie bilansu potrzeb wszystkich 

Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Rzeszowa.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poinformował, że Prezydent 

Miasta złożył do ministerstwa wniosek o dofinansowanie działalności OSP na kwotę  

ok. 4 000 000 zł. Ochotnicze Straże Pożarne, działające w Rzeszowie, otrzymały 

dofinansowanie w wysokości ok. 11 000 zł. Zauważył, że do tematu wsparcia działalności 

ww. jednostek należy podejść kompleksowo, szacując wszystkie potrzeby. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poinformował, że odbędzie się posiedzenie Komisji 

Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi, na którym zostaną 

kompleksowo oszacowane potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 

Rzeszowa. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że po oszacowaniu, 

przez Komisję Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi, wszystkich 

potrzeb, przygotuje projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego ponownego złożenia 

wniosku o dofinansowanie działalności OSP na kwotę 4 000 000 zł. 

 

Radny Pan Roman Jakim – stwierdził, że potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, 

działających na terenie Rzeszowa, są bardzo duże. Dotyczy to wszystkich 10 jednostek. 

Zaznaczył, że problemy z budynkiem dla OSP Słocina występują od kilkunastu lat. Dodał, że 

aby w pełni wykorzystać potencjał tej jednostki, konieczne jest przeznaczenie z budżetu 

Miasta środków na opracowanie dokumentacji i w konsekwencji, budowa remizy. Stwierdził, 

że brak jest planowej polityki Miasta w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych. 

Odnośnie uzyskanych środków z budżetu państwa poinformował, że środki te były wskazane 

- przeznaczone tylko na zakup sprzętu ratującego życie.  

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – poinformował, że Miasto złożyło 

wniosek na kwotę 8 500 000 zł, wynikającą z potrzeb poszczególnych jednostek OSP 

działających na terenie Rzeszowa. Otrzymało dofinansowanie w wysokości 11 000 zł. 
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Potwierdził, że otrzymane środki były przeznaczone na sprzęt ratujący życie. Ze środków 

tych zostały zakupione 2 defibratory. Zauważył, że wszystkie jednostki OSP są 

systematycznie wyposażane w nowoczesny sprzęt ratunkowy, dokonywane są zakupu 

specjalistycznych samochodów. Miasto systematycznie poprawia także warunki lokalowe. W 

ostatnim czasie został oddany do użytku nowy budynek remizy na Osiedlu Przybyszówka. 

Poinformował, że Prezydenta Miasta podjął decyzję o budowie remizy na Osiedlu Słocina i ta 

inwestycja będzie realizowana.  

 

Radny Pan Roman Jakim – stwierdził, że konieczne jest opracowanie planu działania  

w zakresie działalności i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Zauważył, że 

potrzeby tych jednostek są bardzo zróżnicowane. Potwierdził, że na Osiedlu Przybyszówka 

powstał nowoczesny budynek, w którym znajduje się m.in. remiza, ale jednostka tam 

działająca potrzebuje wsparcia finansowego na zakup sprzętu.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – stwierdził, że działalność 

Ochotniczych Straży Pożarnych jest systematycznie dotowana z budżetu Miasta. 

Poinformował, że w ostatnich latach duże środki zostały przekazane na zakup sprzętu dla 

OSP Słocina, Drabinianka, Biała i Budziwój. Poprosił o przedstawienie informacji jaki sprzęt 

otrzymała OSP Bzianka, tj. jednostka, która funkcjonuje na terenie niedawno przyłączonym 

do Rzeszowa. 

 

Radny Pan Kamil Skwirut – poinformował, że tereny Bzianki zostały przyłączone do 

Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2017 r. Od tego czasu OSP Bzianka otrzymała w I transzy 

środki w wysokości 30 000 zł, w II transzy 35 000 zł. Łącznie, na zakup sprzętu, OSP 

otrzymała kwotę ok. 80 000 zł. Otrzymała też dotację, która została wykorzystana na 

wymianę dachu budynku, w którym działa OSP.   

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zgłosił wniosek formalny  

o zamknięcie dyskusji. 

 

       Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 15 głosami „za”, przy 8 głosach 

przeciwnych. 
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       Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. została 

przyjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4 

Radny Pan Sławomir Gołąb – powiedział: „Odważyłem się wyrazić publicznie swoją opinię 

na temat pomnika Czynu Rewolucyjnego i przedstawiłem pomysł, w jaki sposób można by go 

uratować. W zeszły czwartek do dyrektora mojej szkoły, tj. II Liceum Ogólnokształcącego  

w Rzeszowie przyszedł anonim, w którym podpisani rodzice proszą dyrektora o  interwencję  

w mojej sprawie, że to jest niegodne, żeby nauczyciel tak szanowanej szkoły zaangażował się 

w akcję ratowania pomnika – symbolu komunizmu, że śmiem taki Komitet zakładać i że 

zwracam się także do przełożonych Ojców Bernardynów w tej sprawie. Równocześnie, tego 

samego dnia, otrzymałem informację od moich uczniów, że ktoś włamał się na mojego 

facebooka i podszywając się pode mnie publikował strony pornograficzne. Chciałem 

stanowczo zaprotestować przeciwko takiej formie walki. Apeluję o walkę, ale z otwartą 

przyłbicą, na argumenty. Zapraszam do otwartej rozmowy. Protestuję stanowczo przeciwko 

pomówieniu, przeciwko poniżaniu mojej osoby, przeciwko deprecjonowaniu mojej osoby 

wśród uczniów. Całą sprawę zgłosiłem na policję. Jest już rozpoczęte śledztwo w tej sprawie  

i mam nadzieję, że zakończy się ono pozytywnie. Niech to będzie ostrzeżenie, bo kampania 

wyborcza się zbliża i apeluję o czystą walkę, walkę na argumenty, a nie poniżać, 

deprecjonować, kompromitować.” 

 

Radni p.p. Konrad Fijołek, Grzegorz Koryl, Robert Kultys, Robert Homicki, Janusz 

Micał – uznali przedstawione przez Radnego Pana Sławomira Gołąba pomówienia za 

niedopuszczalne. Wyrazili brak zgody na tego typu działania. Poprosili o udzielenie przez 

Miasto pomocy w rozwiązaniu ww. problemu. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta – poinformowała: „Międzynarodowa Agencja 

Ratingowa Fitch potwierdziła nasze ratingi: międzynarodowy długoterminowy - na poziomie 

BB+ i krajowy rating długoterminowy – na poziomie 2A. Potwierdzenie ratingów 

odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Rzeszów utrzyma mocne wyniki operacyjne, 

wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co przełoży się na 

dobre wskaźniki obsługi, oraz spłaty zadłużenia. Ratingi miasta odzwierciedlają także 

prognozowany przez Fitch umiarkowany poziom zadłużenia Rzeszowa w średnim okresie, 

pomimo spodziewanego jego wzrostu na wskutek wysokich wydatków inwestycyjnych. Ratingi 
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biorą również pod uwagę szybko rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa, będącego miastem 

średniej wielkości. Zdaniem Fitch polityka zarządzania miastem jest czynnikiem 

wspierającym ratingi. Prezydent Miasta aktywnie działa na rzecz stworzenia dobrych 

warunków do życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w mieście, co przekłada się 

na dynamiczny rozwój lokalnej gospodarki. Dynamiczny wzrost gospodarki Rzeszowa  

w ostatnich latach, powyżej wzrostu gospodarczego w kraju, skutkuje szybszym wzrostem 

dochodów podatkowych Rzeszowa niż innych miast grupy porównawczej. PKB na mieszkańca 

dynamicznie rośnie, powyżej średniej krajowej, i stanowi on 89,1% średniej krajowej,  

w porównaniu do 87% w 2015 roku, oraz 74% w 2007 roku. Jest tu pokazany dynamiczny 

wzrost naszego PKB. Fitch jest jednak zdania, że wskaźniki dla samego Rzeszowa są wyższe 

od średniej krajowej, ponieważ jest ono najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w Polsce 

południowo – wschodniej. Wskaźniki, które podawałam, to były wskaźniki dla całego regionu. 

Natomiast nasze wskaźniki, jako miasta, są odpowiednio mocniejsze, co jest wyraźnie 

wskazane przez firmę ratingową.” 

 

Pan Piotr Jarosz – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności -  

przedstawiając informację na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych powiedział: 

„Wydział merytorycznie odpowiedzialny jest za zabezpieczenie gotowości bojowej 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest ich na terenie miasta dziesięć. Są one w różnej kondycji 

sprzętowej. Te jednostki, które w mieście wcześniej funkcjonowały są lepiej wyposażone. 

Dążymy do tego, aby wszystkie jednostki dorównały do jednego poziomu, były dobrze 

wyszkolone i właściwie wyposażone. Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów - Słocina jest jedną  

z najlepszych jednostek. Jest także jedną z najstarszych jednostek funkcjonujących  

w Rzeszowie. Jest bardzo dobrze wyposażona. W tej chwili posiada trzy pojazdy: mercedes, 

volkswagen i land rover. Obecnie wygrała konkurs w ramach Rzeszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2018 rok, w wyniku czego, po zakończeniu przetargu, pozyska nowy 

samochód ratownictwa technicznego. Pozwoli to na przekazanie jednego samochodu,  

tj. volkswagen, dla OSP Przybyszówka. Koszt nowego samochodu, wraz z zestawem 

ratownictwa technicznego, to ok. 270 000 zł. Pozostała kwota będzie przeznaczona na 

wyposażenie i zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP Słocina otrzymała 

fundusze w wysokości 480 000 zł. Po zapłacie należności za samochód, pozostają dość duże 

środki na zakup sprzętu. Dodatkowo, Prezydent Miasta przyznał dla OSP Słocina dotacje w 

wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na remont garażu. Miasto czyni starania, aby każda 

jednostka była wyposażona w odpowiedni sprzęt. Ostatnio OSP Budziwój otrzymała 
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samochód pozyskany z Państwowej Straży Pożarnej. Staramy się sukcesywnie doposażać 

jednostki OSP w sprzęt, w tym również w sprzęt pozyskany z Państwowej Straży Pożarnej.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – stwierdził, że Miasto systematycznie wspiera,  

w tym finansowo, funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 

Rzeszowa. Poprosił o osobisty kontakt przedstawicieli OSP z władzami miasta w sprawach 

dotyczących działania ww. jednostek i ich potrzeb. 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że Radni Miasta Rzeszowa zostali wybrani 

przez mieszkańców w wyborach powszechnych i mają obowiązek ich reprezentować. 

Dotyczy to także przedstawiania na sesjach Rady Miasta potrzeb mieszkańców i w tym 

również potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodał, że od kilku lat zabiega  

o to, aby Potok Młynówka został uregulowany, a mieszkańcy byli zabezpieczeni  

od podtopień.   

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawiając informację na 

temat budowy zbiorników, powiedział: „Brałem udział w kilkunastu spotkaniach  

w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Kwestia zbiorników 

była przesądzona i wszystko już było uzgodnione. Wśród mieszkańców zaczęły się niepokoje. 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka przyprowadzał mieszkańców do Ratusza i Ci mieszkańcy 

zaczynają coraz bardziej protestować. Przygotowana dokumentacja została oprotestowana. 

Na ręce Premiera RP został złożony protest, żeby tych zbiorników nie budować. Mieszkańcy 

powinni mieć świadomość, że to co zostało wypracowane przez kilka lat i przygotowane przez 

fachową firmę, na dzień dzisiejszy może nie zostać zrealizowane, a mieszkańcy, przy opadach 

deszczu, zostaną podtopieni.”  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował: „Miasto Rzeszów 

zostało nagrodzone statuetką za I miejsce w konkursie Smart City dla miast od 100 do 500 

tysięcy mieszkańców. Powyżej 500 tysięcy mieszkańców I nagrodę zdobył Wrocław, a do 100 

tysięcy – Siemianowice Śląskie. Miasto otrzymało tę nagrodę za nowoczesny system 

teleinformatyczny i administracyjny, realizacje projektu e-podatki, e-edukacja,  

e-komunikacja, e-budżet obywatelski i wielu innych usług, oraz za produkcję zielonej energii. 

Miasto znalazło się w czołówce 50 polskich miast w ratingu polskich miast zrównoważonych. 

W zestawieniu oceniano miasta pod kątem ich zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego Rzeszów wyprzedził Katowice, Kraków, Gdańsk, 
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Białystok, Szczecin, Opole i Kielce. Wczoraj w telewizji emitowany był program na temat 

naszego miasta, w którym redaktor Pan Grzegorz Boratyn przedstawił ww. rating  

i poinformował, że Rzeszów zdobył 8 miejsce w Polsce. Wśród osób biorących udział  

w programie, tylko 1 osoba próbowała podważyć ten rating. Był to Radny Miasta Rzeszowa 

Pan Marcin Fijołek. Wyniki ratingu nie są tylko zasługą Urzędu Miasta, ale także i Rady 

Miasta.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Skomentowałem ten rating, że bardzo dobrze, że 

cieszymy się z tego, iż Rzeszów jest na wysokich miejscach w ratingach. I to jest dobrze. 

Tylko, że na rzeczywistość potrzeba patrzeć w sposób wielowymiarowy, a nie 

jednowymiarowy. Ten rating składał się z wielu czynników – i to 8 miejsce – było wypadkową 

kilku kryteriów, kilku czynników, które były brane pod uwagę. Zwróciłem uwagę m.in.  

na aspekt związany ze środowiskiem, ponieważ Rzeszów w tym zestawieniu wypadł dość 

słabo. Rzeszów zajął miejsce poza 20 w zestawieniu wszystkich miast. Przy okazji dyskusji  

o środowisku, o zieleni w mieście, zwróciłem uwagę, że jest to temat, który wymaga 

szczególnej uwagi i szczególnego zainteresowania ze strony Miasta.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zgłosił wniosek formalny  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podziału miasta Rzeszowa 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym.  

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – poinformował, że nowa ustawa 

dotycząca samorządowej ordynacji wyborczej weszła w życie „niespełna 2 miesiące temu.” 

Brak było informacji w czyjej kompetencji będzie podział gmin na okręgi. Ustawa zawiera 

zapis, że w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, rada gminy dzieli gminę na okręgi. Ten 

termin dotyczy uprawnienia dla rady gminy na ww. podział. Jest również wskazane, że 

Prezydent Miasta przedstawia Radzie propozycję podziału miasta na okręgi. Taka propozycja 

została Radzie przedstawiona, wraz z opinią Komisarza Wyborczego. Dodał, że zmiana,  

w stosunku do poprzedniego podziału na okręgi wyborcze, dotyczy przyporządkowania 

Osiedla Bzianka, którego teren został przyłączony do Rzeszowa. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że 

proponowane zmiany są bardzo znaczące w stosunku do poprzedniego podziału Miasta na 
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okręgi wyborcze. Powiedział: „Zmiana jest rewolucyjna. Polegająca na zmianie 

dotychczasowych okręgów, dotychczasowych więzi społecznych, dotychczasowej oceny 

działalności radnych, którzy działali w poszczególnych osiedlach.” Poprosił, aby w przerwie 

obrad sesji odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowo – Statutowej. 

 

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji – w pkt 20 a - projektu 

uchwały w sprawie podziału miasta Rzeszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym został 

przyjęty 15 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 5 

Pan Jaromir Ślączka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – 

przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2017 (raport 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

 

Radna Pani Danuta Solarz – poprosiła o informację w sprawie podejmowanych działań 

związanych ze zwiększoną liczbą zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby, występujące 

także w przedszkolach. Zapytała, czy planowane są szkolenia edukacyjne w zakresie 

szczepień na ww. chorobę? 

 

Pan Jaromir Ślączka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – 

potwierdził, że w 2017 roku wzrosła liczna zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby.  

W Rzeszowie stwierdzono 2 ogniska zachorowań, w tym jedno dotyczyło przedszkola, gdzie 

około 200 osób znalazło się w grupie potencjalnego zagrożenia. Z tych osób zachorowało  

4 pracowników personelu, 2 dzieci i 9 rodziców. Podkreślił, że wirusowe zapalenie wątroby 

nazywane jest „chorobą brudnych rąk”, dlatego też najważniejszą sprawą w eliminacji, lub 

ograniczenia, zachorowań na nią są działania edukacyjne. Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję oświatową. Dodatkowo prowadzone są 

szkolenia w zakresie stosowania odpowiednich środków dezynfekcyjnych, używanych  

w zakładach branży spożywczej. Odnośnie szczepień poinformował, że w Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej działa punkt szczepień i doradztwa. Oferta szczepień 

skierowana jest szczególnie dla osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych. 

 



14 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zwrócił uwagę na problem 

smogu występującego w Rzeszowie i okolicach. Zapytał, czy jest możliwość zaplanowania 

środków w budżecie Powiatowego Inspektora Sanitarnego z przeznaczeniem na akcje 

promocyjne np. dotyczące aspektów zdrowotnych i edukację na temat szkodliwości 

oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na mieszkańców Rzeszowa. 

 

 Pan Jaromir Ślączka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie –

poinformował, że inspekcja sanitarna angażuje się w szeroko zakrojone działania na rzecz 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Bierze udział w akcjach mających na celu uświadamianie 

mieszkańców na temat szkodliwego oddziaływania smogu i innych zanieczyszczeń na 

społeczeństwo. Dodał, że Powiatowy Inspektorat Sanitarny nie ma w zakresie swojego 

działania prowadzenia ww. działań.  

 

Radna Pani Grażyna Szarama – poprosiła o ujęcie w harmonogramie prac Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego na 2018 rok dodatkowych działań profilaktycznych, oraz badań,  

w zakresie wykrywania przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby.  

 

Pan Jaromir Ślączka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie –

poinformował, że działania związane z profilaktyką oraz wykonywaniem badań na wykrycie 

przypadków wirusowego zapalenia wątroby były prowadzone i będą kontynuowane w roku 

bieżącym. Dodał, że wprowadzono obowiązkowe badania sanitarne we wszystkich szkołach 

na terenie Województwa Podkarpackiego.  

 

Radna Pani Danuta Solarz – poprosiła o informację na temat zachorowań na gruźlicę  

w Rzeszowie. 

 

Pan Jaromir Ślączka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie –

poinformował, że w stosunku do ubiegłych lat nie ma wzrostu liczby zachorowań na gruźlicę. 

Poinformował również, że inspektorat sanitarny nadzoruje program szczepień 

obowiązkowych. Dodatkowo, wprowadzany jest program bezpłatnych szczepień na 

pneumokoki, z których będą mogły skorzystać wszystkie dzieci w Rzeszowie.  
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Ad. 6 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił sprawozdanie  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok 

(sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Radna Pani Maria Warchoł – zauważyła, że w sprawozdaniu zawarty jest rozdział 

„zestawienie potrzeb”. Poprosiła o informację, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rzeszowie będzie miał odpowiednie środki i możliwości do ich realizacji? Zapytała, czy 

jest możliwość dofinansowania z budżetu Miasta części zadań wskazanych w ww. 

„zestawieniu potrzeb”? Poinformowała, że w lutym br. odbyło się w Ratuszu spotkanie  

z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. W trakcie spotkania były zgłaszane prośby   

o opracowanie i wydanie drukiem broszurki zawierającej informacje np. o instytucjach 

udzielających takim rodzinom pomocy. Zapytała, czy jest możliwość realizacji ww. 

postulatu? 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że w budżecie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie są zarezerwowane środki na realizację 

zadań wskazanych do realizacji w 2018 roku. Odnośnie wsparcia dla rodzin dzieci 

niepełnosprawnych poinformował, że w MOPS-ie odbywają się cykliczne spotkania  

z rodzicami tych dzieci. Dodatkowo, rodziny te są na bieżąco informowane, w różnych 

formach, na temat np. wprowadzania nowych programów pomocowych. Wszelkie informacje 

są także dostępne na stronie internetowej.  

 

Radna Pani Danuta Solarz – stwierdziła, że Miasto powinno promować i wspierać ideę 

powoływania rodzin zastępczych. Zapytała, czy Miasto przeprowadza kontrole i dokonuje 

oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych? 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że kontrole 

prowadzone są systematycznie, m.in. pod kątem prawidłowości wydawania środków 

publicznych, warunków bytowych dzieci. Dodał, że jest małe zainteresowanie tworzeniem 

rodzin zastępczych. Miasto prowadzi różnego rodzaju działania zachęcające do ich 

powoływania. Prowadzi szkolenia dla przyszłych opiekunów. Poinformował, że kontrole nie 

wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin zastępczych.    
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Ad. 7 

Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2017 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu). 

 

Radna Pani Grażyna Szarama – zapytała, czy na terenie Rzeszowa są obszary szczególnie 

niebezpieczne, a jeżeli tak, to czy w tych rejonach jest zwiększona liczba patroli Straży 

Miejskiej? 

 

Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej – poinformował, że „najtrudniejszym 

terenem jest rejon Śródmieścia.” Najwięcej interwencji dotyczy nieprawidłowego parkowania 

samochodów, np. na chodnikach i terenach zielonych.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – poprosiła o informację, jaka jest możliwość usuwania 

wraków samochodów pozostawionych na parkingach osiedlowych?  

  

Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej – poinformował, że w 2018 roku zostało 

usuniętych ponad 60 zniszczonych samochodów, bez tablic rejestracyjnych, a dodatkowo  

4 samochody zostały odholowane na parkingi strzeżone. Stwierdził, że procedury związane  

z usuwaniem takich samochodów są czasochłonne. W pierwszej kolejności należy ustalić 

właściciela a następnie wysłać pismo z poleceniem usunięcia samochodu. Jeżeli pismo nie 

zostanie odebrane, Straż Miejska wysyła powtórne wezwanie. Po wyczerpaniu ww. procedury 

jest możliwość odholowania samochodu na parking strzeżony.  

 

Radna Pani Danuta Solarz – zwróciła uwagę na potrzebę wykonania w Rzeszowie 

wybiegów dla psów. Zauważyła, że takie rozwiązanie poprawiłoby bezpieczeństwo dzieci, 

które są narażone na ataki ze strony psów wyprowadzanych bez smyczy, lub innego 

zabezpieczenia. 

 

 Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej – poinformował, że wystąpi z prośbą do 

prezesów spółdzielni mieszkaniowych oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  

o wyznaczenie terenów, na których mogłyby powstać, odpowiednio zabezpieczone, wybiegi 

dla psów. 
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Radny Pan Bogusław Sak – poprosił o informację na temat podejmowanych interwencji 

związanych ze spalaniem odpadów w gospodarstwach domowych. Zapytał, czy Straż Miejska 

jest odpowiednio przygotowana do wykonywania obowiązku prowadzenia kontroli,  

w przypadku zgłaszanych nieprawidłowości?   

 

Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej – poinformował, że w sezonie grzewczym  

2017 – 2018 Straż Miejska podjęła 313 kontroli, z czego 77 kontroli zostało zakończonych 

spisaniem protokołów. Wyznaczeni strażnicy miejscy odbyli przeszkolenie w zakresie 

pobierania próbek z palenisk i popielników, które są następnie przesyłane do analizy.  

W dwóch przypadkach ustalono, że były spalane niedozwolone materiały. Zostały nałożone 

mandaty karne.  

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – poinformował, że występuje problem przy  

ul. Jagiellońskiej, tj. „auta, które jadą do góry, w kierunku apteki, zakręcają na nowym 

deptaku.” Poprosił o wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających wjazd na ul. 3 Maja. 

 

Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej – przyjął zgłoszoną uwagę do realizacji.  

 

Radna Pani Grażyna Szarama – poprosiła o wprowadzenie, do zakresu działalności Straży 

Miejskiej, usługi polegającej na nieodpłatnej pomocy w uruchamianiu samochodów,  

w miesiącach zimowych.  

 

Pan Józef Wisz – Komendant Straży Miejskiej – poinformował, że rozważy możliwość 

wprowadzenia ww. usługi. Dodał, że w miesiącach zimowych wzrasta liczna działań 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej, związanych z udzielaniem pomocy osobom bezdomnym. 

 

Ad. 8 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiając 

informację na temat planów miasta Rzeszowa w zakresie zagospodarowania terenów 

zielonych na wzgórzach nad osiedlem Zalesie w rejonie ul. Białogórskiej, ul. Spacerowej  

i ul. Sikorskiego, powiedziała: „Na terenie tym została podjęta przez Radę Miasta uchwała  

w sprawie opracowania planu miejscowego, jako II część terenów rekreacyjnych. I część 

została uchwalona, tj. w rejonie ul. Białogórskiej i obejmuje część dużego terenu 

rekreacyjnego, z zaproponowanym układem ulic lokalnych i dojazdowych, z możliwością 
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rozbudowy istniejącego tam cmentarza. Pozostały teren, na wschód od terenów wcześniej 

wskazanych, został objęty opracowaniem planu miejscowego. Zostało przeprowadzone pełne 

rozeznanie istniejących uwarunkowań, łącznie z dokumentacją fotograficzną, która ilustruje 

położenie tych terenów. Są to tereny leśne, wąwozy i polany. W zamyśle Studium teren ten 

miał być wskazany jako teren rekreacyjny. Wcześniej, w poprzednich opracowaniach, był 

proponowany pod realizację cmentarza, wraz ze strefą. Ten cel nie został zrealizowany.  

W związku z tym, już na etapie Studium, został wskazany inny teren pod rozbudowę cmentarza 

w rejonie Zwięczycy. Te obszary leśne są gruntami prywatnymi. Są to pięknie położone 

tereny. Projekt planu został przygotowany. Postępujące zwroty poszczególnych 

nieruchomości byłym właścicielom z racji niezrealizowania celu wywłaszczenia 

spowodowały, że była podjęta próba podzielenia tego obszaru na część zachodnią, na której 

są wydane warunki i są zwroty nieruchomości, oraz na część wschodnią obejmującą pola  

i lasy, nad którą trwa procedura związana z opracowaniem planu zagospodarowania. Próba 

przedstawienia uchwały, żeby wskazać te granice podziału, nie została przez Państwa 

zaakceptowana. Po przeanalizowania uwarunkowań, jakie są faktycznie, czyli wydane 

warunki zabudowy i własności terenów, skłoniło nas do tego, że uwzględniliśmy tylko 

propozycje przebiegu drogi dojazdowej, łączącej ul. Spacerową z ul. Białogórską  

i z Al. Sikorskiego. Pozostały teren jest zagospodarowywany w oparciu o warunki. Część 

terenu położonego na południe od omawianego obszaru miała opracowany, przez Zarząd 

Zieleni Miejskiej, projekt pod lokalizację mini zoo i obiektów rekreacyjnych. Stąd inicjatywa 

opracowania dalszej części planu.” 

 

Ad. 9  

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiając 

informację na temat opóźnień w opracowaniach Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego: „Nad Zalewem”, oraz „Park Sybiraków” w Rzeszowie, powiedziała: „Plan 

miejscowy: Park Sybiraków” to jest ta część planu Baranówka – Andersa. Jest przedłożony 

do uchwalenia na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Zgodny jest z uchwałą Rady oraz Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. W trakcie 

jego procedowania nie było uwag do projektu planu, prognozy środowiskowej i finansowej. 

Plan zagospodarowania „Nad Zalewem” dotyczy obszaru ok. 240 hektarów, obejmujący 

prawą część Zwięczycy, całe otoczenie Zalewu. Projekt tego planu jest przygotowany do 

skierowania na posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 

Procedowanie musiało uwzględnić propozycję korekty przebiegu ulicy Południowej, która 
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miała 3 wersje przebiegu, które naruszałyby ustalenia planu. Ostatecznie, co wynika  

z przebiegu kilku spotkań, nowe propozycje nie uzyskały akceptacji mieszkańców. W związku z 

tym nastąpił powrót do poprzedniego przebiegu trasy, w obniżeniu terenu, pomiędzy dawnym 

Rzeszowem a Zwięczycą, rezerwowanym od dziesiątków lat na ten cel.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak -  poinformowała, że w lipcu 2013 roku Miasto 

przystąpiło do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego dla Rzeszowa. W ustawowym terminie, po ogłoszeniu obwieszczenia, Radni 

Platformy Obywatelskiej wystąpili z wnioskiem do Prezydenta Miasta o uwzględnienie  

w projekcie Studium wymogu opracowania miejscowych planów szczegółowych dla doliny 

Wisłoka, ze wskazaniem terenów rekreacyjnych oraz wprowadzeniem zakazu zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej, z wyłączeniem usług sportowych. Poprosiła o informację, czy 

ww. wniosek został uwzględniony w planie zagospodarowania? Odnośnie planu 

zagospodarowania „Nad zalewem” poinformowała, że w sierpniu 2014 roku Radni Platformy 

Obywatelskiej wystąpili z projektem uchwały o przyspieszenie opracowania  

ww. planu, obejmującego powierzchnię ok. 4 ha w rejonie Lisiej Góry. Projekt uchwały został 

skierowany do Komisji Gospodarki Przestrzennej. Stwierdziła, że przez kilka lat wniosek nie 

został zrealizowany. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zauważył, że z uwagi na brak planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie Zalewu oraz miejskiego kąpieliska Żwirownia powstają osiedla 

mieszkaniowe. Stwierdził, że tereny te powinny być wyłączone z zabudowy i przeznaczone 

pod rekreację. Dodał, że należy zachować jego funkcję, walory przyrodnicze i krajobrazowe. 

 

Radny Pan Janusz Micał – wyraził zadowolenie z planowanego przebiegu ul. Południowej, 

który został w pierwszej wersji wskazany przez Prezydenta Miasta, obejmującego 

bezkolizyjne przejście, przez teren Osiedla Zwięczyca, w teren Zalewu. Zauważył, że 

wskazany przebieg trasy nie wywoływał konfliktów.  

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – poinformowała, że 

projekty planów zagospodarowania, które mają być prawem miejscowym, podlegają 

konsultacjom społecznym, oraz uzgodnieniom z różnymi organami i instytucjami. Po 

uchwaleniu przez Radę Miasta, plany zagospodarowania przestrzennego przesyłane są do 

Wojewody Podkarpackiego, sprawującego nadzór prawny. Stwierdziła, że występują 
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przypadki opóźnień w realizacji planów z uwagi na różną interpretację zapisów. Dochodzi do 

sytuacji, gdy Wojewoda Podkarpacki stwierdza nieważność uchwały wydając rozstrzygnięcie 

nadzorcze, które Miasto może zaskarżyć do sądu. Poinformowała, że: „w ostatnim czasie  

6 naszych opracowań zostało w taki sposób ocenione przez służby Wojewody 

Podkarpackiego. Jeszcze 2 opracowania oczekują na wyroki sądu II instancji. Opracowania 

dotyczące Osiedla Baranówka, gdzie zarówno inwestorzy jak i właściciele prywatni 

oczekiwali na decyzje, w oparciu o które mogliby uzupełniać zabudowę wielorodzinną, 

oczekiwaną przez mieszkańców Osiedla.” 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że procedura 

uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest szczegółowo 

wskazana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zauważył,  

że przeciętnie procedura uchwalania planu wynosi od 9 – 18 miesięcy. Projekt planu musi być 

uzgodniony z różnymi instytucjami oraz wyłożony do publicznego wglądu. Powinien także 

przewidywać skutki finansowe – rezerwując teren na cele publiczne, Miasto jest zobowiązane 

do jego wykupu. W przypadku opracowania obejmującego duży teren, proces przygotowania 

planu zagospodarowania wydłuża się z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu 

uzgodnień. Dodatkowo, bardzo często ulegają zmianie przepisy – w ostatnich 6 latach 

nastąpiła 4 – ro krotna nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Radny Pan Robert Kultys – zgodził się, że procedury związane z opracowaniem  

i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są czasochłonne. 

Zwrócił uwagę, że plan zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren Parku 

Sybiraków, był procedowany przez 8 lat. Opóźnienia w uchwalaniu planów dotyczą także 

terenów przy Zalewie. Zauważył, że brak tych planów powoduje, że tereny, które powinny 

być przeznaczone na zieleń urządzoną i tereny rekreacyjne, są systematycznie 

zagospodarowywane, np. teren przy ul. Spacerowej.   

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że w czasie 

opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywany był projekt unijny, 

który miał być realizowany wspólnie z Łuckiem i Zamościem, dotyczący zabudowy terenu 

powyżej ul. Spacerowej. Tereny objęte ww. projektem były własnością Miasta.  

W międzyczasie nastąpił zwrot nieruchomości byłym właścicielom, którzy mają inne plany 

dotyczące zagospodarowania terenu. Zwrócił uwagę, że procedura wydawania pozwoleń  
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na budowę w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy jest równoprawną procedurą  

do procedury planu zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że plan zagospodarowania był 

uzgadniany z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego, oraz przedstawicielami np. SARP-u, na 

etapie jego procedowania.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zwrócił uwagę na brak planów zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Rzeszowa. Zauważył, że plany obejmują tylko 17% powierzchni 

miasta. Stwierdził, że w gestii Miasta leży przygotowywanie planów zagospodarowania,  

a obecna polityka w tym zakresie jest nieprawidłowa. Podkreślił, że opracowanie  

i uchwalanie planów będzie skutkować zaplanowanym rozwojem Rzeszowa, prawidłowym 

zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej, zrównoważonym rozwojem. Dodatkowo, będą 

wskazówką dla mieszkańców i firm, jaka będzie możliwość np. inwestowania  

w mieście. Podkreślił, że są bardzo duże opóźnienia w opracowywaniu i uchwalaniu planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta – stwierdził, że brak planów 

zagospodarowania „jest powszechnym zjawiskiem w Polsce.” Dodał, że wszystkie tereny 

przyłączone do Rzeszowa nie były objęte planami zagospodarowania przestrzennego. 

Podkreślił, że znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wymusza na samorządzie wykup terenów w przypadku ich przeznaczenia, w planie 

zagospodarowania, na cele publiczne. Zwrócił uwagę, że często zapisy planów nie są 

realizowane ze względu na protesty mieszkańców, zainteresowanych firm i instytucji,  

a rozstrzygnięcia sporów następują na drodze sądowej. Poinformował, że występują trudności 

przy realizacji Programu Mieszkanie Plus. Prace rządu dotyczące zmian w ww. programie 

zmierzają do tego, aby uprościć procedury, a w konsekwencji realizować budownictwo 

mieszkaniowe, w niektórych przypadkach, niezgodnie z planami zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – podkreśli ważną rolę 

opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyłączonych do 

Rzeszowa, które przyczyniają się do ich zrównoważonego rozwoju. Podał przykład 

powołania specjalnej strefy ekonomicznej, która może funkcjonować i rozwijać się m.in. na 

podstawie planu zagospodarowania. Zwrócił uwagę na trudności w realizacji planu 

zagospodarowania obejmującego teren Starówki. Z uwagi na zastrzeżenia złożone przez 
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Wojewodę Podkarpackiego, sprawa zgodności planu z prawem jest rozpatrywana przez 

Naczelny Sąd Administracyjny, a Miasto i ewentualni inwestorzy, nie mogą zrealizować 

swoich zamierzeń.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że rewitalizacja parków jest niezbędna  

i Miasto powinno rezerwować w budżecie środki na ww. zadania. Zauważył, że opóźnienia  

w poprawie ich infrastruktury nie można tłumaczyć brakiem możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych, w tym unijnych. Podał przykład Parku im. Szafera 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poinformował, że Miasto popiera prace rządu 

dotyczące zmian w programie Mieszkanie Plus zmierzające do tego, aby uprościć procedury  

i umożliwić realizację budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. specustawy. Zauważył, 

że uchwalanie planów zagospodarowania w pewnym zakresie ogranicza możliwość 

dysponowania terenami przez ich właścicieli. Dlatego też plany, w pierwszej kolejności, 

powinny być opracowywane na wniosek zainteresowanych stron, przy jednoczesnym 

zabezpieczeniu interesu Miasta.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zwrócił uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza 

(smogu) występującego w Rzeszowie. Zauważył, że corocznie przybywa samochodów  

w mieście, buduje sią bardzo dużo mieszkań. Zadaniem Miasta jest dbanie o zdrowie 

mieszkańców, co można realizować m.in. poprzez odpowiednie zachowanie terenów 

zielonych i parków, tzw. zielonych płuc miasta. Stwierdził, że planowana polityka Miasta  

w zakresie utrzymania terenów zielonych, ich ochrony, powinna być realizowana poprzez 

odpowiednie zapisy w uchwalanych planach zagospodarowania przestrzennego. Dodał,  

że należy zrównoważyć zamierzenia inwestycyjne z zachowaniem terenów zielonych.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zwróciła uwagę na brak wsparcia zewnętrznego  

w zakresie  finasowania zadań związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. Podała 

przykład wniosku złożonego przez Miasto na dofinansowanie, w wysokości 100 000 000 zł, 

zagospodarowania terenów w rejonie ul. Białogórskiej i Spacerowej. Przypomniała,  

że zgodnie z opracowaną koncepcją, w rejonie ww. ulic planowana była budowa m.in. 

motylarni, ścieżek spacerowych, mini zoo, wyciągów i torów saneczkowych. Miasto nie 

otrzymało dofinansowania na realizacje ww. zamierzeń. Dodała, że podobna sytuacja dotyczy 

rewitalizacji parków miejskich.  
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Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta – w uzupełnieniu informacji 

odnośnie przygotowywanej przez rząd tzw. specustawy dotyczącej budownictwa 

mieszkaniowego, przytoczył fragment wypowiedzi Ministra Artura Sobonia – Sekretarza 

Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – dotyczącej nowych rozwiązań: „bloki będzie 

można budować nawet tam, gdzie zabraniają tego lokalne akty prawne, pod warunkiem,  

że zgodzi się na to rada gminy.”  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zwrócił uwagę na oczekiwania mieszkańców względem 

zagospodarowania terenów nad Zalewem, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska 

Żwirownia. Tereny te zostały wywłaszczone, z przeznaczeniem na zieleń urządzoną i tereny 

rekreacyjne. Cel wywłaszczenia nie został zrealizowany, dlatego też nastąpiły zwroty byłym 

właścicielom. Stwierdził, że obecnie, m.in. z braku planu zagospodarowania, teren doliny 

Wisłoka, np. przy Żwirowni i Olszynkach, jest zabudowywany. Odnośnie braku 

dofinansowania na zagospodarowania terenów w rejonie ul. Białogórskiej i Spacerowej 

zauważył, że nastąpiły zwroty nieruchomości byłym właścicielom, ponieważ cel 

wywłaszczenia nie został zrealizowany. Dodał, że brak planów zagospodarowania może także 

skutkować podtopieniami terenów Osiedla Słocina i Mieszka I w razie większych opadów 

deszczu, ponieważ intensywna zabudowa mieszkaniowa powoduje, iż jest coraz mniej 

terenów zielonych, a dodatkowo sieć kanalizacji deszczowej jest niewystarczająca. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zauważył, że decyzje o zabudowie 

terenów nadrzecznych musi pozytywnie zaopiniować Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – stwierdził, że nie będzie pełnego zabezpieczenia 

terenów Osiedla Mieszka I i Słocina przed powodziami, jeżeli nie powstaną zbiorniki 

retencyjne. Plany ich budowy były przygotowane, ale ze względu na protesty mieszkańców, 

odstąpiono od realizacji ww. inwestycji. Odnośnie sposobu zagospodarowania terenów  

doliny Wisłoka stwierdził, że oczekiwania mieszkańców i właścicieli działek nie są zbieżne. 

Mieszkańcy okolicznych bloków oczekują, że zostaną zachowane tereny zielone,  

z urządzonym kąpieliskiem. Natomiast właściciele działek są zainteresowani ich sprzedażą. 
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Radny Pan Grzegorz Koryl – zwrócił uwagę na potrzebę zachowania, wzdłuż doliny 

Wisłoka, terenów niezabudowanych, które tworzyć będą naturalne kanały przewietrzania 

miasta. Stwierdził, że powinien to być jeden z elementów działań Miasta związanych  

z poprawą czystości powietrza.  

 

Ad. 10 

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie apelu Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie działań 

zmierzających do ochrony terenów zielonych w rejonie ul. Białogórskiej,  

ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poprosił o wskazanie sposobu 

zagospodarowania terenów wskazanych w projekcie uchwały. Zauważył, że wszelkie 

działania dotyczące przeznaczenia ww. terenu pod zieleń urządzoną, oraz jako tereny 

rekreacyjne, będą miały konsekwencje finansowe dla budżetu Miasta. 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział, że w pierwszej kolejności należy wprowadzić 

rozwiązania, uniemożliwiające zabudowę terenów przy ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego. 

Zauważył, że „najlepszym i najszybszym” rozwiązaniem byłoby uchwalenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Potwierdził, że uchwalenie planu, w którym będą 

zapisy ustanowienia terenów zielonych i rekreacyjnych na prywatnych nieruchomościach, 

Miasto będzie zmuszone je wykupić lub zaproponować zamianę działek. Stwierdził, że 

wskazane tereny, ze względu na walory przyrodnicze, powinny być przeznaczone na zieleń 

publiczną.  

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zawnioskował o wprowadzenie zmiany zapisu  

§ 1 omawianego projektu uchwały w brzmieniu: „Rada Miasta Rzeszowa zwraca się do 

Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie przyspieszenia przedłożenia Radzie Miasta planu 

zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny zielone, na wzgórzach nad Osiedlem 

Zalesie, w rejonie ul. Białogórskiej, Spacerowej i Sikorskiego i w konsekwencji przeznaczenia 

ich jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców Rzeszowa.”  
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Radny Pan Bogusław Sak – zwrócił uwagę na brak możliwości uzyskania dofinansowania 

zewnętrznego, w tym środków unijnych, na urządzenie terenów zielonych. Przypomniał,  

że Miasto nie uzyskało dofinansowania na budowę kompleksu wypoczynkowo -

rekreacyjnego w rejonie ul. Białogórskiej i Spacerowej, oraz na rewitalizację parków 

miejskich. Stwierdził, że konieczne jest podejmowanie wspólnych działań przez Urząd 

Miasta, Urząd Marszałka Województwa Podkarpackiego, oraz Urząd Wojewódzki, których 

celem będzie pozyskanie środków na urządzenie nowych i utrzymanie już istniejących 

terenów zielonych.  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – podkreślił bardzo ważną rolę terenów zielonych  

i rekreacyjnych w mieście. Zauważył, że tereny te mają pozytywny wpływ na mieszkańców, 

wpływ na jakość powietrza, ale odgrywają także bardzo ważna rolę „w nawiązywaniu więzi 

społecznych”, gdy np. w parkach, w ogrodach Jordanowskich, na placach zabaw, spotykają 

się określone grupy mieszkańców. Stwierdził, że wraz z rozwojem miasta, zwiększającą się 

liczbą mieszkańców, należy dążyć do zachowania terenów zielonych, m.in. poprzez 

odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że konieczna jest rewitalizacja rzeszowskich 

parków. Zauważył, że w budżecie Miasta należy zarezerwować na te zadania środki. Dodał, 

że należy prowadzić systematyczne prace modernizacyjne, bez względu na to, czy Miasto 

pozyska na ten cel środki zewnętrzne, w tym unijne. Podał przykład Parku Szafera, na 

Osiedlu Słocina, gdzie zieleń nie zachęca do przebywania na tym terenie, a stawy stwarzają 

zagrożenie dla osób tam przebywających.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poinformował, że w Rzeszowie powstało  

7 parków i będą powstawać kolejne. Dodatkowo, systematycznie prowadzone są, na terenie 

miasta, nasadzenia krzewów, drzew i kwiatów.  

 

Radny Pan Stanisław Ząbek – stwierdził, że tereny w rejonie ul. Białogórskiej,  

ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego leżą w sąsiedztwie Malawy i Matysówki. Dla ich 

prawidłowego zagospodarowania i rozwoju konieczne jest wykonanie ul. Południowej, wraz  

z jej rozbudową w stronę drogi E-4. Zauważył, że bardzo trudno będzie wyeliminowanie 

budownictwa mieszkaniowego na ww. terenie z uwagi na fakt, że większość działek jest 

własnością prywatną. Dodał, że teren będący własnością Miasta, i ewentualnie pozyskany 
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poprzez wykupy lub zamiany nieruchomości, powinien być przeznaczony na cele rekreacji,  

w tym umożliwiające uprawianie sportów zimowych.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – stwierdziła, że znakiem czasu jest debatowanie na 

temat ochrony terenów zielonych. Zauważyła, że jest to potwierdzeniem, iż wszystkie 

najważniejsze potrzeby w zakresie infrastruktury miejskiej, np. takie jak: mieszkania, ulice, 

kanalizacje: deszczowa i ściekowa, żłobki, przedszkola i szkoły, zostały zrealizowane. 

Następnym etapem w rozwoju Miasta będzie urządzanie terenów zielonych i rekreacyjnych. 

Dodała, że działania wszystkich Klubów działających w Radzie Miasta powinny skupić się na 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że apel skierowany 

do Prezydenta Miasta o podjęcie działań zmierzających do ochrony terenów zielonych, 

powinien zawierać także zobowiązanie Rady Miasta do wystąpienia z apelem, do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, o to, aby „w przeglądzie śródokresowym w RPO zapewnił, 

żeby była możliwość wspierania i finasowania, w negocjacjach z Komisją Europejską, zieleni 

miejskiej i parków. Jednocześnie podjęcie zobowiązania o wystąpieniu do Ministra 

Środowiska z apelem, żeby przeznaczył część rezerwy budżetowej Ministerstwa Środowiska 

na urządzanie terenów zielonych w mieście.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – zauważył, że ideą opracowania projektu uchwały było podjęcie 

działań zmierzających do ochrony przez zabudową terenów zielonych na Osiedlu Zalesie. 

Apel ma na celu powstrzymanie planowanej zabudowy działek. W dalszych działaniach 

będzie zagospodarowanie działek na zieleń urządzoną i rekreację. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – poprosił o przegłosowanie zmiany brzmienia  

§ 1 omawianego projektu uchwały. 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Dokładnie to co Radny Pan Marcin Deręgowski 

zaproponował, tylko pozostawić to co jest w apelu obecnie i po jego treści zapisać:  

a w szczególności poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.” 

 

       Wniosek Radnego Pana Marcina Deręgowskiego w brzmieniu:  
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 „§ 1 - Rada Miasta Rzeszowa zwraca się do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie 

przyspieszenia przedłożenia Radzie Miasta planu zagospodarowania przestrzennego, 

obejmującego tereny zielone, na wzgórzach nad Osiedlem Zalesie, w rejonie  

ul. Białogórskiej, Spacerowej i Sikorskiego i w konsekwencji przeznaczenia ich jako tereny 

rekreacyjne dla mieszkańców Rzeszowa.” został przyjęty 18 głosami „za”, przy 5 głosach 

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 

       Uchwała w sprawie apelu Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie działań 

zmierzających do ochrony terenów zielonych w rejonie ul. Białogórskiej, ul. Spacerowej 

i ul. Sikorskiego została przyjęta 19 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 11 

Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad: rozpatrzenie  

w pkt 11 projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie 

– IV część. 

 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – IV część 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapami, stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa  

w Rzeszowie – IV część została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 12 

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta 
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Rzeszowa dotyczących rewitalizacji rzeszowskich parków (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

 

Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił propozycję wykreślenia, z uwagi na podjęcie uchwały  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – IV część, 

parku Sybiraków z ww. projektu uchwały. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – stwierdziła, że „w projekcie uchwały jest wiele 

niekonsekwencji”. Zauważyła, uchwała zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przygotowania 

kompleksowej rewitalizacji parku przy ul. Rycerskiej, która jest już opracowana i są 

zabezpieczone środki w budżecie Miasta, oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Rzeszowa, na realizację ww. zadania. Wskazała także, że nie można przygotować planu 

rewitalizacji parku Sybiraków z uwagi na to, że będzie on dopiero tworzony, na podstawie 

przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego. Odnośnie parku im. Szafera stwierdziła, 

że tylko w połowie jest własnością Miasta, a pozostała część stanowi własność prywatną. 

 

Radny Pan Robert Kultys – potwierdził, że część parku im. Szafera jest własnością 

prywatną. Dotyczy to terenu wokół dworku oraz obejmuje teren boiska. Część będąca 

własnością Miasta znajduje się od strony ul. Paderewskiego i obejmuje teren, na którym 

znajdują się stawy. Podkreślił, że projekt uchwały zakłada opracowanie planu rewitalizacji 

części parku im. Szafera, będącej własnością Miasta. Dodał, że jest możliwość wspólnej,  

tj. Miasta i osoby prywatnej, rewitalizacji parku na Osiedlu Słocina. Odnośnie rewitalizacji 

parku Sybiraków stwierdził, że park już został utworzony i funkcjonuje od kilku lat. Wymaga 

on uporządkowania zieleni. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – stwierdził, że park Sybiraków nie wymaga 

rewitalizacji. Dodał, że w 2004 roku zostały wykonane wszystkie prace związane  

z modernizacją parku. Poprosił o wskazanie szczegółowego zakresu prac związanych  

z proponowaną rewitalizacją.  

 

Radny Pan Bogusław Sak – zauważył, że projekt uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta 

do przygotowania kompleksowej rewitalizacji parków w Rzeszowie, bez wskazania źródła 

sfinansowania ww. prac. Podkreślił, że w obecnej perspektywie unijnej brak jest programów 
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wspierających utrzymanie terenów zielonych w miastach. Zaproponował zmiany zapisów  

w ww. projekcie o treści: „Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia kierunków 

działania Prezydenta Miasta Rzeszowa, oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

dotyczących pozyskania środków unijnych na rewitalizację rzeszowskich parków. § 1 – ustala 

się kierunki działania Prezydenta Miasta Rzeszowa, oraz Marszałka Województwa 

Podkarpackiego, polegające na przygotowaniu kompleksowej rewitalizacji parku przy  

ul. Rycerskiej, parku im. Solidarności, parku Sybiraków, oraz części parku im. Szafera na 

Słocinie. W § 2 – wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa oraz 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.” Poinformował, że park przy ul. Rycerskiej jest 

w 4/5 własnością Miasta, a pozostała część, w tym teren, na którym znajduje się zabytkowy 

Pałac Jędrzejowiczów, jest własnością Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dodał, że 

Pałac wymaga pilnych prac remontowych. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że Rada Miasta 

Rzeszowa nie może wskazywać zadań Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, ani 

zobowiązywać go do ich realizacji. Zapis ustawy o samorządzie gminnym mówi: „rada 

stanowi o kierunkach działań wójta, burmistrza, prezydenta.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że Miasto 

przejęło od Marszałka Województwa Podkarpackiego park przy ul. Rycerskiej w 2010 roku. 

W przeciągu kilku lat wiele prac zostało wykonanych, m.in. został usunięty mur, wykonano 

przycinkę drzew i uporządkowane alejki.  Zauważył, że jednym z problemów występujących 

na terenie parku jest stan techniczny Pałacu Jędrzejowiczów, który jest własnością Urzędu 

Marszałkowskiego.  

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – stwierdziła, że „uchwała nie jest przygotowana”. 

Zauważyła, że projekt uchwały zakłada przygotowanie, przez Prezydenta Miasta, 

kompleksowej rewitalizacji parków w sytuacji, gdy jest już opracowany plan modernizacji 

parku przy ul. Rycerskiej i są zabezpieczone środki w budżecie Miasta, oraz w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa, z limitem zobowiązań umożliwiającym ogłoszenie 

przetargu, na realizację ww. zadania. Jest opracowana dokumentacja na rewitalizację Ogrodu 

Miejskiego im. „Solidarności”. Park Sybiraków jest w części zrewitalizowany,  

a na pozostałym terenie będzie tworzony, zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania 
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przestrzennego. Zagospodarowanie parku im. Szafera może dotyczyć tylko terenów będących 

własnością Miasta.  

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zgłosił wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały  

w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących 

rewitalizacji rzeszowskich parków z porządku obrad sesji i skierowanie do prac w Komisji.  

 

Radny Pan Wiesław Buż – zaproponował odrzucenie, w głosowaniu, projektu uchwały. 

      Wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków 

działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących rewitalizacji rzeszowskich parków  

z porządku obrad sesji i skierowanie do prac w Komisji Gospodarki Komunalnej został 

przyjęty 16 głosami „za”, przy 9 głosach przeciwnych.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poprosił o wskazanie źródeł sfinansowania 

zadań związanych z rewitalizacją rzeszowskich parków.  

 

Ad. 13 

Pani Aleksandra Wąsowicz - Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji 

rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie (24 głosami „za”). 

 

Ad. 14 

Pan Grzegorz Tarnowski – dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 

przedstawiając informację Prezydenta Miasta Rzeszowa o stanie zaawansowania uzgodnień 

związanych z przejęciem od Skarbu Państwa Zamku Rzeszowskiego oraz o stanowisku 

Marszałka Województwa Podkarpackiego w tej sprawie, powiedział: „W dniu 13 czerwca 

2017 roku została podjęta uchwała o umożliwieniu darowizny działek położonych przy  

al. Rejtana na rzecz Skarbu Państwa pod budowę siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Konsekwencją tej uchwały była wycena działek objętych uchwałą, a następnie spotkanie  
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z Panią dyrektor Sądu Okręgowego, gdyż Minister Sprawiedliwości upoważnił dyrektora 

Sądu Okręgowego w Rzeszowie do przeprowadzenia rozmów związanych z nabyciem działek  

i z przeniesieniem sądu w nowe miejsce z dotychczasowego, czyli z Zamku. Odbyło się 

spotkanie z Panią dyrektor Sądu Okręgowego, łącznie z Panią dyrektor Sądu Apelacyjnego. 

Podczas tego spotkania, obie Panie dyrektor stwierdziły, że decyzja pozostaje w wyłącznej 

dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. Mając wszystkie dokumenty potrzebne do przekazania 

działki na rzecz Skarbu Państwa pod budowę sądu, wystąpiliśmy o spotkanie z Ministrem 

Sprawiedliwości by omówić szczegóły.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poinformował, że odbyło się spotkanie  

z Ministrem Panem Patrykiem Jakim. Podczas spotkania Pan Minister Jaki przekazał, że jest 

pozytywna opinia Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry odnośnie budowy sądu  

i przekazania Zamku samorządom. Ustalono, że Pan Minister Jaki przyjedzie do Rzeszowa 

celem omówienia ww. propozycji. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał, czy znane jest stanowisko 

Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie ewentualnego przejęcia Zamku? 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – poinformował, że: „Stanowisko Marszałka 

Województwa Podkarpackiego jest ogólnie znane, popierające działania zmierzające do 

budowy Sądu Okręgowego. Nie słyszałem od Pana Marszałka jakichkolwiek wątpliwości 

dotyczących współfinansowania.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – stwierdził, że do rozwiązania pozostaje 

sprawa przeznaczenia Zamku. Przypomniał, że intencją było jego przeznaczenie na obiekt 

kultury, wspólnie utrzymywany przez Miasto i Urząd Marszałkowski. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – odnośnie kosztów utrzymania Zamku 

poinformował, że powyższa sprawa będzie negocjowana. Stwierdził, że w związku z tym, iż 

obiekt będzie działał na terenie Województwa Podkarpackiego, koszty jego utrzymania  

i funkcjonowania powinny ponosić: Miasto i Urząd Marszałkowski.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zapytał, czy rozważana była opcja, że 

Ministerstwo Sprawiedliwości przekaże Zamek na rzecz samorządu, a Marszałek 
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Województwa Podkarpackiego zrezygnuje z jego przyjęcia? Stwierdził, że Miasto nie będzie 

w stanie samodzielnie prowadzić i utrzymywać tak dużego obiektu. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – stwierdził, że mając na uwadze rozwój 

Rzeszowa, konieczne jest podejmowanie nawet ryzykownych decyzji. Zauważył, że po 

przejęciu Zamku i jego wykorzystaniu na cele kulturalne, zwiększy się znacząco ilość 

turystów, a co za tym idzie, zwiększą się dochody mieszkańców, a pośrednio – budżetu 

Miasta. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – stwierdził, że brak jest zainteresowania ze strony 

Marszałka Województwa Podkarpackiego przejęciem Zamku. Brak jest zarezerwowanych 

środków na ten cel w budżecie Urzędu Marszałkowskiego. Uznał za niewystarczające 

działania Marszałka polegające na składaniu deklaracji dotyczących przejęcia obiektu. Dodał, 

że inicjatorem przejęcia Zamku przez samorządy jest miasto Rzeszów, które zarezerwowało 

odpowiednie środki na ten cel w budżecie.  

 

Radny Pan Witold Walawender – zgłosił zastrzeżenia odnośnie przekształcenia Zamku na 

Rzeszowskie Centrum Kultury. Zauważył, że pomieszczenia są małe, a trudno będzie uzyskać 

zgodę konserwatora zabytków na ich przebudowę.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – poinformował, że Marszałek Województwa Podkarpackiego 

jest zainteresowany budową Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oraz wspiera Miasto  

w działaniach zmierzających do przejęcia Zamku.  

 

Ad. 15 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w imieniu Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej – 

przedstawiła projekt uchwały sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa 

Podkarpackiego w sprawie budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Szpitalnej, 

pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym, a Centrum Medycznym Medyk (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zauważył, że w poprzednich latach były plany budowy 

parkingu wielopoziomowego na terenie przylegającym do III Liceum Ogólnokształcącego. 

Plany te nie zostały zrealizowane, m.in. dlatego, że w 2007 roku Rada Miasta podjęła 
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uchwałę o podziale działki i sprzedaży jednej części prywatnemu inwestorowi. Został 

opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada budowę hotelu na 

prywatnej działce. Dodał, że należy dołożyć starań, aby ww. teren został zagospodarowany 

zgodnie z planem zagospodarowania.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił uwagę, że projekt uchwały 

zakłada wystąpienie Rady Miasta do Marszałka Województwa Podkarpackiego z apelem  

o zagospodarowanie ww. terenu, zgodnie z umową zawartą w trakcie jego przekazywania na 

rzecz Marszałka. Stwierdził, że „z perspektywy czasu należy uznać, że sprzedaż terenu 

prywatnemu inwestorowi była błędna.” Podkreślił, że obecnie Miasto nie ma wpływu  

na termin rozpoczęcia realizacji inwestycji przez prywatnego inwestora. Dodatkowo, brak jest 

przepisów prawnych umożliwiających np. wywłaszczenie terenu, lub zobowiązanie inwestora 

do rozpoczęcia budowy hotelu.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – odnosząc się do uzasadnienia projektu uchwały, powiedział: 

„Uzasadnienie jest dość zjawiskowe, jak czyta się jego zapisy. Znajdują się takie 

sformułowania: teren jest zagrodzony i zamontowana jest rampa do której piloty mają 

pracownicy WUP i szpitala. Takie sformułowania w uzasadnieniach nie są profesjonalne.  

W 2 akapicie, mam wrażenie, jest błąd, ponieważ jest sformułowanie, że intencją zamiany 

pomiędzy stronami było po pierwsze przeznaczenie terenu pod realizację budowy parkingu 

wielopoziomowego. Z czego ta intencja miałaby wynikać? Nie wynika ona z aktu nabycia 

przez województwo tej działki. Co najwyżej może wynikać z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Od dłuższego czasu Marszalek Województwa 

Podkarpackiego prowadzi rozmowy z właścicielem sąsiedniej działki, która pierwotnie miała 

być przeznaczona pod budowę hotelu, po to, aby pozyskać ten teren na rzecz wspólnej 

inwestycji. W ubiegłym roku były rozważane plany dotyczące rozbudowy Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 1 i dobudowaniu, właśnie w tym miejscu, na obszarze 2 działek, budynku 

szpitalnego z przewiązką do głównego budynku. Miał być tam także wybudowany parking, 

prawdopodobnie dwupoziomowy. Miał on służyć i zabezpieczać potrzeby szpitala i generalnie 

spełniać funkcję parkingu. Ta inwestycja byłaby realizowana z intencją rozwoju oraz  

rozbudowy i przeznaczenia Szpitala Nr 1 na szpital uniwersytecki. Szpital nie wykazał 

zainteresowania takim rozwiązaniem i dlatego też, obecnie kierunek Uniwersytetu 

Rzeszowskiego jest skierowany w stronę Szpitala Nr 2. Urząd Wojewódzki planuje, w Szpitalu 

Nr 2, budowę Centrum Zdrowia Dziecka i budowę nowego budynku, gdzie znajdzie się 
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oddział chirurgii. To są inwestycje, które będą realizowane przy Szpitalu Nr 2. W związku  

z tym inwestycje przy Szpitalu Nr 1 zostały spowolnione. Nie zmienia to faktu,  

że województwo cały czas zabiega o to, żeby pozyskać działkę od prywatnego inwestora i obie 

działki przeznaczyć na rozbudowę szpitala. Wracając do przeszłości, trzeba zwrócić uwagę, 

że szpital przy ul. Szopena nie stoi od 3 czy 4 lat. Tak samo targowisko i starówka. W moim 

przekonaniu, zaniedbania w zakresie polityki parkingowej, budowy nowych parkingów  

w Śródmieściu sięgają znacznie wcześniejszego okresu. Tam parking powinien powstać już 

dawno temu. Jest pytanie do Miasta – dlaczego te parkingi nie powstały wcześniej? Ten apel 

do Marszałka jest kompletnie absurdalny, jest bezzasadny. W jaki sposób Rada Miasta może 

kierować swoje żądania, czy oczekiwania, do Marszałka? Rada Miasta może wskazywać 

kierunki działań tylko Prezydentowi Miasta, a nie Marszałkowi Województwa.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – przytoczył zapis Statutu Miasta 

Rzeszowa: „ § 21 ust 2 – Rada, w formie uchwał, może przyjąć apele, lub wnioski, wzywające 

do określonego postępowania. Adresatem tego typu apeli może być każdy.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – uznał, że lepszym rozwiązaniem, niż 

podejmowanie apelu, będzie prowadzenie uzgodnień przedstawicieli Urzędu Miasta  

z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Poinformował, że prowadzone są rozmowy 

na ww. temat z Członkiem zarządu Województwa Podkarpackiego Panem Stanisławem 

Kruczkiem.  

 

Radny Pan Wiesław Buż – zapytał wnioskodawców – czy pracownicy Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy i szpitala korzystają z parkingu odpłatnie?  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl -  stwierdził, że plany budowy parkingów wielopoziomowych 

są zasadne. Zapytał – ile Miasto wybudowało w Rzeszowie takich parkingów? Potwierdził,  

że w rejonie Śródmieścia występuje problem braku miejsc parkingowych. Dlatego też trwają 

rozmowy dotyczące planów ich budowy. Zauważył, że obecnie na części terenu będącego 

własnością prywatną funkcjonuje płatny parking. Mieszkańcy mogą z niego korzystać.  

 

Radny Pan Robert Kultys – stwierdził, że działki przy ul. Szopena, w centrum Śródmieścia 

powinny być zagospodarowane, powinny być wypełnione zabudową. Zgłosił uwagę,  

że budowa parkingu wielopoziomowego na ww. działkach nie jest zasadna. Dodał, że pierzeja 
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ul. Szopena nie powinna być tworzona przez parking, tylko zabudowana np. obiektem 

hotelowym, lub mieszkaniowym. Uznał, że do czasu zakończenia uzgodnień prowadzonych 

przez Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski w sprawie zagospodarowania ww. terenu, Rada 

Miasta nie powinna podejmować uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego dotyczącego budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy 

Szpitalnej.  

 

       Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego  

w sprawie budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Szpitalnej, pomiędzy  

III Liceum Ogólnokształcącym, a Centrum Medycznym Medyk nie została podjęta.  

Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 20 głosów przeciw.  

 

 

Ad. 16  

Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Poszerzania 

Granic – przedstawiając informację o wynikach konsultacji w sprawie zmian granic Miasta 

Rzeszowa powiedział: „Konsekwencją przyjętych uchwał w dniu 21 listopada 2017 roku  

w sprawie zmian granic miasta Rzeszowa jest Zarządzenie Prezydenta Miasta, które 

uruchomiło konsultacje mieszkańców miasta Rzeszowa odnośnie spraw związanych ze zmianą 

granic. Prezydent Miasta Rzeszowa wydał Zarządzenie realizując procedurę zmian granic 

odnośnie konsultacji. Powołał zespół i ustalił, że konsultacje będą odbywać się od 15 stycznia 

do 26 lutego 2018 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji powstał protokół, który 

zostanie Radzie przedstawiony w zakresie wyników konsultacji. Pytaliśmy mieszkańców 

Rzeszowa o to, jak oni opowiadają się w kwestiach propozycji przyjętych przez Radę 

uchwałami podjętymi 21 listopada 2017 r. Na pytanie, czy jesteś za zmianą granic miasta 

Rzeszowa polegającą na połączeniu Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne - udzieliło 

odpowiedzi 6 251 osób, „za” było 5 562 osoby, przeciw było 255 osób, 434 osoby wstrzymało 

się. Na kolejne pytanie, czy jesteś za zmianą granic miasta Rzeszowa polegającą na 

połączeniu z Miastem obszaru sołectwa Matysówka z Gminy Tyczyn, uczestniczyło  

w konsultacjach 6 187 osób, „za” było 5 491 osób, przeciw 274, wstrzymało się 402 osoby. 

Kolejne pytanie, czy jesteś za zmianą granic miasta Rzeszowa polegającą na połączeniu  

z Miastem części obszaru sołectwa Racławówka z Gminy Boguchwała, uczestniczyło  

w konsultacjach 6 182 osoby, „za” było 5 477 osób, przeciw 280, a wstrzymało się 425 osób. 

Kolejne pytanie dotyczyło połączenia z Miastem sołectwa Miłocin z Gminy Głogów 

Małopolski. W głosowaniu uczestniczyło 6 170 osób, „za” było 5 514 osób, przeciw 260,  
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396 osób wstrzymało się od wyrażenia opinii w tej sprawie. Kolejne pytanie dotyczyło 

przyłączenia do Rzeszowa sołectwa Pogwizdów Nowy z Gminy Głogów Małopolski.  

W konsultacjach uczestniczyło 6 170 osób, „za” było 5 462 osoby, przeciw 269 osób,  

439 osób wstrzymało się od udzielenia jakiejkolwiek opinii w tej sprawie. Kolejne pytanie, 

skierowane do mieszkańców miasta Rzeszowa, dotyczyło połączenia z Zaczerniem z Gminy 

Trzebownisko. W wyrażeniu opinii uczestniczyło 6 339 osób, „za” było 5 634 osoby, przeciw 

266 osób, 439 osób wstrzymało się od wyrażenia opinii w tej sprawie. Kolejne pytanie 

dotyczyło Nowej Wsi z Gminy Trzebownisko. W konsultacjach uczestniczyło 6 401 osób,  

„za” było 5 620 osób, 334 osoby było przeciw, wstrzymało się 447 osób. Kolejne pytanie 

dotyczyło sołectwa Jasionka z Gminy Trzebownisko. W konsultacjach uczestniczyło 6 324 

osoby, „za” było 5 723, przeciw 249, wstrzymało się 352 osoby. Na pytanie dotyczące 

sołectwa Tajęcina, udział w opiniowaniu brało 6 278 osób, 5 601 osób było „za”, przeciw 

263 osoby, wstrzymało się 414. Ostatnie pytanie dotyczyło części sołectwa Trzebownisko.  

W tym opiniowaniu uczestniczyło 6 281 osób, 5 578 osób było „za”, 258 osób było przeciw, 

wstrzymało się 445 osób. W konsultacjach, w roku ubiegłym, wzięło udział o kilkanaście 

procent więcej dorosłych mieszkańców Rzeszowa, aniżeli w roku ubiegłym. Można wysnuć 

wniosek, że zainteresowanie problematyką zmiany granic miasta Rzeszowa wzrosło.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta  - zawnioskował, ze względu 

na to, iż Rada Miasta bardzo szczegółowo omawiała kwestie związane z poszerzaniem granic 

Rzeszowa przy podejmowaniu stosownych uchwał w 2017 roku, przyjęcie uchwał, ujętych  

w porządku obrad LVII sesji, powinno nastąpić bez przeprowadzenia dyskusji.  

 

Pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Poszerzania 

Granic – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia 

Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 

opiniowanych zmian terytorialnych (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony 

na druku: LVII/6/2018 stanowi załącznik nr 19 do protokołu). Następnie przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa,  

a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: LVII/7/2018 stanowi załącznik  

nr 20 do protokołu). 
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Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zgłosił sprzeciw do wniosku 

Radnego Pana Waldemara Szumnego, proponując przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie 

projektów uchwał dotyczących zmiany granic miasta Rzeszowa. Powiedział: „Jesteśmy za 

tym żeby iść do przodu. Z dyskusji prowadzonych przez te wszystkie lata wynika, że Prezydent 

Miasta ma rację, mówiąc o tym, że trzeba cały czas edukować, trzeba cały czas rozmawiać  

z mieszkańcami i trzeba czekać aż dojrzeją do tego, aby sami chcieli się do Rzeszowa 

przyłączać. Dzisiaj przykład Pogwizdowa, Miłocina, kolejny raz, w tej wieloletniej historii 

poszerzeń pokazuje, że rozsądek ludzi, ten rozsądek, na który liczy zawsze Prezydent 

Rzeszowa, zwycięża. Dzisiaj okazuje się, że ci ludzie mieli rację. Jeżeli by zrobić  

te konsultacje prawdziwe, bez ustawiania, jak to robią w gminach – mieszkańcy piszą jak  

są konsultacje ustawiane – to wynik byłby jeszcze bardziej pro-rzeszowski. To warto 

podkreślić przed głosowaniem.” 

 

Radny Pan Czesław Chlebek – podziękował Panu Krzysztofowi Kadłuczko – 

Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Poszerzania Granic „za ogrom pracy 

włożonej w proces poszerzania granic Rzeszowa i perfekcyjne przeprowadzenie konsultacji.” 

Poparł wniosek o przyjęcie uchwał, ujętych w porządku obrad LVII sesji, bez 

przeprowadzenia dyskusji.  

 

Radny Pan Witold Walawender – poinformował, że spotkał się z mieszkańcami 

Pogwizdowa i Miłocina, którzy wyrazili chęć przyłączenia ww. sołectw do Rzeszowa 

pomimo tego, że w Rzeszowie są wyższe podatki. Dodał, że mieszkańcy zgłaszali swoje 

niezadowolenie z faktu, iż burmistrz środki, które w formie podatków odprowadzane są  

z terenów sołectw, wykorzystuje na inne cele, niż wskazują mieszkańcy tych sołectw.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – stwierdził, że w przypadku, gdy Miasto 

inwestuje większe środki na terenach przyłączonych np. w infrastrukturę, rozwój oświaty  

i kultury, transport publiczny, niż wpływają z podatków „nie można mówić, że podatki  

są wyższe.” 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa  

i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 

terytorialnych  została przyjęta 14 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych.  
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       Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta 

Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian 

terytorialnych została przyjęta 14 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych  

i 8 wstrzymujących. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił korektę do ww. głosowania – poprosił o zaliczenie głosu 

jako „wstrzymujący”. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – również zgłosił korektę do 

ww. głosowania – poprosił o zaliczenie głosu jako „wstrzymujący”. 

 

Ad. 17 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, ze przedmiotem 

rozpatrzenia jest projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany  

Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004  

w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 21 do protokołu). Przypomniał, że Rada Miasta, na 

sesji w dniu 23 stycznia 2018 r. nie podjęła ww. uchwały. Na wniosek Prezydenta Miasta 

projekt uchwały został ujęty w porządku obrad LVII sesji. Właściciel Galerii i Hotelu 

Rzeszów wystosował pismo, w którym pisze: „Działając w imieniu właściciela 

nieruchomości zabudowanej budynkiem Galerii Rzeszów Park Handlowy Rzeszów Studio 

CTP 1 sp. z o.o. spółka komandytowa w związku z rozbieżnymi stanowiskami w przedmiocie 

zagospodarowania podcieni Galerii Rzeszów, co zdaniem spółki budzi niepotrzebne emocje, 

celem uniknięcia dalszych sporów cofam złożony wniosek o ujęcie w opracowywanym planie 

zabudowy podcieni. Jednocześnie proszę o uwzględnienie złożonych wniosków dotyczących 

możliwości lokalizacji windy i budynku biurowo hotelowego, zgodnie ze złożonym wnioskiem, 

który rozpatrywany już jest przez okres 4 lat.” Poinformował, że do ww. projektu uchwały 

Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta przedłożyła następująca autopoprawkę:  

„§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie – dopuszczających przed obecną nieprzekraczalną linią 

zabudowy budynku lokalizację szybów wind zewnętrznych, zwiększających powierzchnię 

zabudowy jedynie w wymiarze niezbędnym do wybudowania wind” (autopoprawka stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu). 
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Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poprosił o wyjaśnienie, kto jest 

wnioskodawcą projektu uchwały? Zapytał, w związku z przytoczonym przez 

Przewodniczącego Rady pismem, dotyczącym wycofania wniosku w zakresie zabudowy 

podcieni, kto jest autorem proponowanych zmian do projektu uchwały? 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – wyjaśnił, że autorem projektu uchwały, 

rozpatrywanym na sesji Rady Miasta w dniu 23 stycznia 2018 r., była Komisja Gospodarki 

Przestrzennej. Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o ujęcie w porządku obrad XLII sesji 

omawianego projektu uchwały i równocześnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004  

w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie. Poinformował, że pismo 

właściciela Galerii i Hotelu Rzeszów jest adresowane do Przewodniczącego Rady Miasta,  

a  Prezydent Miasta otrzymał pismo do wiadomości.  

 

Radny Pan Robert Kultys – stwierdził, że propozycje przedstawione przez właściciela 

Galerii i Hotelu Rzeszów w ww. piśmie do planu zagospodarowania przestrzennego 

pokrywają się z propozycjami przedstawionymi przez Komisję Gospodarki Przestrzennej. 

Poinformował, że Komisja nie kwestionuje potrzeby podwyższenia budynku w części 

zachodniej kompleksu, oraz uznaje za wskazane wykonanie wind.  

 

       Uchwała w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany Nr 184/11/2009 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu 

Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie /z autopoprawką/ została przyjęta 

jednogłośnie (24 głosami „za”). 

 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie 

zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwała  

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie 

jest bezprzedmiotowa.  

 

Ad. 18 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa- przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia  
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do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dot. Uchwały  

Nr LXXX/1445/2014 z 30 września 2017 r. – MPZP Nr 262/2/2014 w rejonie cmentarza  

na Os. Budziwój (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 

       Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

została przyjęta jednogłośnie (19 głosami „za”). 

 

Ad. 19 

Pani Anna Raińczuk – Gyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa- przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 50/2/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy 

al. W. Witosa i ul. Plenerową (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 50/2/2018 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową została przyjęta jednogłośnie (20 głosami „za”). 

 

Ad. 20 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa- przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między 

kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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       Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między 

kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (22 głosami „za”). 

 

Ad. 21 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

podziału miasta Rzeszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos, powiedział: „Patrząc matematycznie, liczby  

te są w miarę systematycznie rozłożone. Jednak, czy korzystne jest włączenie Śródmieścia – 

Północ do okręgu nr 3, obejmującego południową część miasta? Paradoksalnie, Osiedle 

Śródmieście – Północ ma większe związki społeczne z osiedlem 1000-Lecia, głównie jeżeli 

chodzi o promieniowanie Kościoła Ojców Bernardynów, niż ze Śródmieściem – Południe.  

To są fakty. Takim podziałem rozbijamy pewne więzi społeczne. Mam taką wątpliwość. 

Pytanie – czy lepsza matematyka, czy lepszy szacunek dla istniejących więzi?” 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki -  ad vocem  - „Ja uważam właśnie, że jest odwrotnie. 

Mieszkańcy Osiedla Śródmieście – Północ i Śródmieście – Południe są parafianami Kościoła 

Ojców Bernardynów, Kościoła Fary i Kościoła Św. Krzyża. Więc jest to dobra zmiana.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Tu się o tyle 

nie zgodzę, że właśnie Śródmieście – Południe to głównie parafia Kościoła Chrystusa Króla. 

Przedłożona propozycja, w jakimś stopniu, zmienia i rozbija te więzi. Nie było czasu, żeby na 

komisji przeanalizować zmiany. Temat pojawił się w ostatniej chwili. Wydaje mi się, że można 

było utrzymać dotychczasowy podział, przyłączając tylko Osiedle Bzianka, tak jak było  

w poprzednich latach. Mam świadomość, że matematycznie te wskaźniki są lepsze, tylko 

chodzi o te więzi społeczne.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta - ad vocem - „Państwo przeceniacie 

więzi wynikające z istnienia okręgów wyborczych. Spytajcie mieszkańców, czy w ogóle 

kojarzą ten związek.” 
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Radny Pan Robert Kultys – stwierdził: „Tu nie chodzi o mieszkańców, tylko o to, że 

niekiedy jakiś działacz osiedlowy, który jest związany z całym terenem, będzie miał dylemat, 

czy kandydować z Osiedla 1000-Lecia, czy z Osiedla Śródmieście – Północ.” 

 

Radny Pan Janusz Micał – powiedział: „Ja przypominam tylko, i zwracam uwagę, że kiedyś 

te dwa osiedla chciały się połączyć. Więc ujęcie ich w jednym okręgu wyborczym jest 

naturalne i zasadne.” 

 

       Uchwała w sprawie podziału miasta Rzeszowa na okręgi wyborcze, ustalenia  

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

została przyjęta 15 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 22 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy  

ul. Witolda (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, przedstawiony na druku: 

LVII/3/2018 stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Witolda została przyjęta 18 głosami „za”, przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 23 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. W. Pola  

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. W. Pola w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 24 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych 

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 25 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy  

ul. Boya Żeleńskiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i mapą, stanowi załącznik  

nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 26 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: 

LVII/8/2018 stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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       Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została przyjęta jednogłośnie  

(16 głosami „za”). 

 

Ad. 27 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 32 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została przyjęta jednogłośnie  

(16 głosami „za”). 

 

Ad. 28 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za staże zawodowe i stypendium za praktyki 

zawodowe oraz zasad refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki 

zawodowe i staże zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Rzeszowskie 

szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku: LVII/2/2018 stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

Zgłosił, w ramach autopoprawki, zmianę zapisu w załączniku: „Oświadczenia o korzystaniu  

z prywatnego samochodu osobowego”, polegająca na wykreśleniu pkt 4 i 5. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 

       Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za staże zawodowe  

i stypendium za praktyki zawodowe oraz zasad refundacji kosztów dojazdu dla uczniów 

odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w roku szkolnym 2017/2018  

w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” została 

przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 
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Ad. 29 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: LVII/5/2018 stanowi 

załącznik nr 34 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych 

składników wynagrodzenia oraz nagród została przyjęta 15 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad. 30 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz nauczycielom oddelegowanym do pracy w charakterze doradcy 

metodycznego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom oddelegowanym do 

pracy w charakterze doradcy metodycznego, określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
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różny w poszczególnych okresach roku szkolnego została przyjęta jednogłośnie  

(16 głosami „za”). 

 

Ad. 31 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, 

zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowania rodzinnego, 

osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem, przedstawiony na druku: LVII/4/2018stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

        Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 

zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję 

pogotowania rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin 

pomocowych została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 

 

Ad. 32 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Rzeszów /Polska/ i Split 

/Chorwacja/ (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – zaproponował, aby w przypadku 

podpisywania nowych umów o współpracy partnerskiej, zawierać je na czas określony,  

z możliwością przedłużenia. Zauważył, że: „zdarzały się w przeszłości umowy, które 

praktycznie wygasły. Taka sytuacja dotyczy np. umowy ze Lwowem i Koszycami, która 

faktycznie nie istnieje. Stwierdził, że proponowany zapis wyeliminuje takie przypadki.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta – stwierdził, że współpraca Rzeszowa 

z miastami partnerskimi jest bardzo dobra. Odbywa się wymiana uczniów  

i zespołów artystycznych, m.in. ze Lwowem i Koszycami. Poinformował, że w roku 

bieżącym jest planowana wizyta burmistrza Koszyc w Rzeszowie 

 

       Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastami 

Rzeszów (Polska) i Split (Chorwacja) została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 
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Ad. 33 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

przedstawiony na druku: LVII/1/2018 stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została przyjęta jednogłośnie  

(17 głosami „za”). 

 

Ad. 34 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 39 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

       Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 

 

Ad. 35 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady Seniorów (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 40 do protokołu).  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgłosił kandydaturę Radnego Pana Mariusza Olechowskiego. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – zgłosił kandydaturę Radnego Pana Stanisława Ząbka. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że wystąpił z prośbą do 

Klubu Prawa i Sprawiedliwości o wskazanie kandydata na członka Rzeszowskiej Rady 

Seniorów ponieważ, przy jej powoływaniu, wszystkie Kluby zgłaszały swoich kandydatów. 

W związku z tym, że odwołuje się członka Rady Seniorów wskazanego przez Klub PiS, 

dlatego też, aby zachować konsensus, nowym członkiem powinien być przedstawiciel ww. 

Klubu. Zaproponował kontynuowanie obrad, a w międzyczasie ustalenie zapisów w Statucie 

Rzeszowskiej Rady Seniorów regulujących zasady wyboru nowego członka. 
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Ad. 36 

Obrady sesji prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

 

Podczas LVII sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni: Grażyna Szarama, Waldemar Szumny, 

Jerzy Jęczmienionka, Marcin Fijołek, Waldemar Wywrocki, Maria Warchoł, Kamil Skwirut, 

złożyli interpelacje (interpelacje stanowią kolejno załączniki od nr 41 do nr 62). 

 

Ad. 37 

Radny Pan Janusz Micał – zaproponował przygotowanie projektu uchwały (apelu)  

w sprawie „obrony Radnego Sławomira Gołąba.” 

Poinformował, że brał udział w spotkaniach Prezydenta Miasta z mieszkańcami, w sprawie 

zmiany granic. Spotkania miały charakter zebrań wiejskich, na których mieszkańcy mogli 

podejmować uchwały. Były powołane stosowne Komisje, a głosowanie odbywało się w trybie 

tajnym. Dodał, że spotkanie mieszkańców Pogwizdowa odbywało się w Zaczerniu, ponieważ 

burmistrz Głogowa Małopolskiego nie wyraził zgody na zebranie konsultacyjne. 

Poinformował, że zdecydowana większość mieszkańców, uczestniczących w zebraniach, 

opowiedziała się za przyłączeniem do Rzeszowa.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – odnosząc się do propozycji zgłoszonej 

przez Radnego Pana Janusza Micała stwierdził: „Jestem zdecydowanie przeciwny 

podejmowaniu tego typu uchwał. Jeżeli jest wola Radnych przygotowania takiego projektu 

uchwały, to mogą go przygotować na kolejną sesję Rady Miasta.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poinformował, że rozważy 

potrzebę wystąpienia do Sekretarza Miasta z propozycją „opracowania odpowiedniej formuły 

szkolenia - co robić w przypadku, kiedy Radny będzie przedmiotem ataku cyfrowego?” 

 

cd. pkt 35 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – powiedział: „Zgodnie  

z Regulaminem Rzeszowska Rada Seniorów składa się z 15 członków, w tym 2 członków 

wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta i zaakceptowanych przez Radę Miasta,  

2 członków wskazanych przez Prezydenta Miasta, itd. Pani Jadwiga Stręk, która została 

odwołana przez Radę Miasta, była zgłoszona przeze mnie i Państwo ją zaakceptowali. 

Natomiast drugą osobą zgłoszoną przeze mnie była Pani Elżbieta Gerke, wskazana przez 
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Klub Rozwój Rzeszowa. Proszę przyjąć, że Radny Pan Mariusz Olechowski, wskazany przez 

Klub PiS, jest moją kandydaturą. To nie jest głos przeciwko Panu Stanisławowi Ząbkowi. To 

jest konsekwencja wcześniejszych ustaleń.” 

 

       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady 

Seniorów została przyjęta 19 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Radni Pan Mariusz Olechowski i Pan Waldemar Wywrocki – złożyli, wszystkim 

obecnym na Sali i ich rodzinom, życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta – złożył życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. 

 

Podczas LVII sesji odbytej w dniu 27 marca 2018 roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr LVII/1312/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr LVII/1313/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

3. Uchwała Nr LVII/1314/2018 – w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2018 r. 

 

4. Uchwała Nr LVII/1315/2018 – w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa  

o podjęcie działań zmierzających do ochrony terenów zielonych w rejonie  

ul. Białogórskiej, ul. Spacerowej i ul. Sikorskiego. 

 

5. Uchwała Nr LVII/1316/2018 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka  

i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część IV. 

 

6. Uchwała Nr LVII/1317/2018 – w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia 

Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym 

opiniowanych zmian terytorialnych. 

 

7. Uchwała Nr LVII/1318/2018 – w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany 

granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych 

zmian terytorialnych. 

 

8. Uchwała Nr LVII/1319/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania  

z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów. 
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9. Uchwała Nr LVII/1320/2018 – w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany  

Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie. 

 

10. Uchwała Nr LVII/1321/2018 – w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

11. Uchwała Nr LVII/1322/2018 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową. 

 

12. Uchwała Nr LVII/1323/2018 – w sprawie uchwalenia zmiany Nr 290/2/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku 

Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie. 

 

13. Uchwała Nr LVII/1324/2018 – w sprawie podziału miasta Rzeszowa na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym. 

 

14. Uchwała Nr LVII/1325/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Witolda. 

 

15. Uchwała Nr LVII/1326/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. W. Pola w Rzeszowie. 

 

16. Uchwała Nr LVII/1327/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych w Rzeszowie. 

 

17. Uchwała Nr LVII/1328/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego. 

 

18. Uchwała Nr LVII/1329/2018 – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

19. Uchwała Nr LVII/1330/2018 – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. 

 

20. Uchwała Nr LVII/1331/2018 – w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za 

staże zawodowe i stypendium za praktyki zawodowe oraz zasad refundacji kosztów 

dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w roku 

szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na 

rynek pracy”. 

 

21. Uchwała Nr LVII/1332/2018 – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 

wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród. 
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22. Uchwała Nr LVII/1333/2018 – w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania 

obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom 

oddelegowanym do pracy w charakterze doradcy metodycznego, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

 

23. Uchwała Nr LVII/1334/2018 – w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla 

zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych 

pełniących funkcję pogotowania rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz rodzin pomocowych. 

 

24. Uchwała Nr LVII/1335/2018 – w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy miastami Rzeszów (Polska) i Split (Chorwacja). 

 

25. Uchwała Nr LVII/1336/2018 – w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 

26. Uchwała Nr LVII/1337/2018 – w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

27. Uchwała Nr LVII/1338/2018 – zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członka 

Rzeszowskiej Rady Seniorów. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta – w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad dokonał zamknięcia LVII sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z LVII sesji Rady Miasta Rzeszowa, stanowi załącznik 

nr 63 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 15:40. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący  

                                                                            Rady Miasta Rzeszowa 

 

                                                                                     Andrzej Dec 

Protokołowała 

 

Anna Blicharska 

 

Sprawdził: 

            Dyrektor 

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

      Mirosław Kubiak 
 

 


