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Protokół Nr XLIV/1/2017 

z XLIV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 30 maja 2017 r. 

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 26 radnych w XLIV sesji Rady Miasta Rzeszowa 

uczestniczyło 24 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia 

XLIV sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Zastępców 

Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 

jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista 

obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy  

i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta. Udzielił głosu Radnemu Panu 

Witoldowi Walawendrowi. 

 

Radny Pan Witold Walawender – zapowiedział występ pianistyczny Eryka Koszeli, 

ucznia Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. 

 

Na wniosek Klubu Radych „Prawa i Sprawiedliwości” ogłoszono  

10-minutową przerwę. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił 

proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, że wpłynęło siedem wniosków 

dotyczących zmiany proponowanego porządku obrad. Poprosił o przegłosowanie 

przedstawionych propozycji: 

 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 2a – projektu uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 25a – projektu uchwały zmieniającą uchwałę Rady 

Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Miasta Rzeszów. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 25b – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Żeglarskiej  

w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty, 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy jednym 

głosie wstrzymującym. 

 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 25c – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 25d – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości (obr. 210 Rzeszów-Biała). 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 25e – projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad  

i wprowadzenie – w punkcie 35a – projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Osiedla Bzianka. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

 

Uzupełniony porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XLIV/26/2017). 

 

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

(druk: XLIV/27/2017). 
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2a. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 

 

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” (druk: XLIV/28/2017). 

 

4. Informacja dotycząca badania przeprowadzonego przez Instytut Socjologii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. „Ocena zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa  

z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 roku.” 

 

5. Oświadczenia i informacje. 

 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska (druk: XLIV/13/2017, dot. Karty 

Samorządności). 

 

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 291/3/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013  

po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie (druk: 

XLIV/20/2017). 

 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai  

w Rzeszowie (druk: XLIV/21/2017). 

 

9. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego (druk: XLIV/22/2017, dot. Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w rej. ul. Krajobrazowej). 

 

10. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego (druk: XLIV/23/2017, dot. Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w rej. ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej). 

 

11. Prezentacja zabytkowego otoczenia zespołu dworca kolejowego Rzeszów 

Główny oraz zespołu dawnej parowozowni. 

 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku (druk: XLIV/29/2017, dot. wpisania  

do rejestru zabytków miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego). 

 

13. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (druk: XLIV/6/2017). 

 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie (druk: XLIV/3/2017). 
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15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie (druk: XLIV/4/2017). 

 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Pleśniarowicza w Rzeszowie (druk: XLIV/12/2017). 

 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Staszica (druk: XLIV/5/2017). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Stadionowej (druk: XLIV/15/2017). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Rzecha (druk: XLIV/16/2017). 

 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Tkackiej (druk: XLIV/17/2017). 

 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Jazowej (druk: XLIV/19/2017). 

 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(druk: XLIV/18/2017, Kościół Farny). 

 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

(dot. Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”). 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 

Miasto Rzeszów. 

 

25. Uchwała w sprawie zasad gospodarowania przez Gminę Miasto Rzeszów jako 

współwłaściciela nieruchomości wspólnej należącymi do niej udziałami  

(druk: XLIV/7/2017). 

 

25a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 z dnia 

24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Rzeszów. 

 

25b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie. 

 

25c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  

przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
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25d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (obr. 210 

Rzeszów-Biała). 

 

25e. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

26. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok (druk: 

XLIV/25/2017). 

 

27. Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie 

(druk: XLIV/1/2017). 

 

28. Uchwała w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

Specjalnego Nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie (druk: XLIV/2/2017). 

 

29. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów  

i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie 

Erasmus+ (druk: XLIV/14/2017). 

 

30. Uchwała w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady Seniorów (druk: 

XLIV/10/2017). 

 

31. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród dla osób 

fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

 

32. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk: 

XLIV/8/2017, „ul. Sieciecha”). 

 

33. Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Rzeszowa (druk: 

XLIV/24/2017, rejon „Rzeszów”-Dworzysko i „Miłocin-Park”). 

 

34. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych (druk: XLIV/9/2017). 

 

35. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Cichej w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych. 

 

35a. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bzianka. 
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36. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk: XLIV/11/2017). 

 

37. Interpelacje i zapytania. 

 

38. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad 1. 

Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa została przyjęta 13 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy  

5 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 2.  

Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2017 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zapytał: „Co Miasto zamierza zrobić z decyzją Wojewody 

Podkarpackiego w sprawie obwodnicy południowej? Formalnie wniosek o dotację unijną na 

około 250 mln. zł zostaje bez rozpatrzenia, co w praktyce oznacza, że Miasto nie dostanie 

dotacji na tę inwestycję.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiadając Radnemu Panu 

Marcinowi Fijołkowi, powiedział: „Przez protesty mieszkańców i sprzeciw ekologów 

inwestycja warta 450 milionów zł nie zostanie zrealizowana. Procedura byłaby 

kontynuowana gdyby nie sprzeciw mieszkańców i ekologów. Podczas spotkań z Panią 

Wojewodą i z dyrektorami w Ministerstwie Infrastruktury były zapewnienia, że procedura się 

rozpocznie. Również Pan Marszałek Władysław Ortyl był przychylny tej inwestycji  

i wielokrotnie interweniował w tej sprawie. Zapewniano nas, że dokumenty zostaną wydane. 

Niestety sytuacja się zmieniła, gdy rozpoczęły się protesty mieszkańców. Gdybyśmy nie 

podejmowali ryzyka nic by się nie budowało.” 
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Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Zgadzam się  

z Panem Prezydentem. Uważam, że ta droga jest bardzo potrzebna. Twierdzi Pan, że to  

z winy urzędników Wojewody Podkarpackiego procedura nie została kontynuowana. 

Tymczasem poprawiony wniosek Miasta, który mógł być podstawą do wydania decyzji, został 

złożony 12 maja br. natomiast konkurs w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

dotyczący dofinansowania tej inwestycji skończył się 27 kwietnia br. Wniosek został zatem 

złożony o dwa tygodnie za późno.” 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział przedmówcy: 

„Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego nie wydają decyzji odnośnie dofinansowania. Wydają 

natomiast dokumenty odnośnie ZRIDu czyli Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.” 

Radny Pan Robert Homicki – zapytał o ile, zdaniem Miasta, ta sytuacja spowoduje 

przesunięcie rozpoczęcia tej inwestycji? 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiadając Radnemu Panu 

Robertowi Homickiemu, powiedział: „Będziemy jeszcze rozmawiać z Rządem. W sumie 

do rozdysponowania na całą Polskę jest 750 mln zł.  Rząd zawsze pomagał Rzeszowowi, ale 

tego kiedy rozpocznie się budowa nie wie nikt. Podczas spotkania z mieszkańcami Budziwoja, 

które miało miejsce kilka dni temu, słyszałem różne głosy. Mieszkańcy cieszyli się gdy 

odczytano pismo z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujące o tym, że 

budowy nie będzie. Jednak większość osób była zdania, że ta droga musi kiedyś powstać. 

Podobne protesty mieszkańców miały miejsce w przypadku innych inwestycji takich jak np. 

budowa Al. Powstańców Warszawy, Armii Krajowej czy Batalionów Chłopskich, a jednak 

udało się je zrealizować. Zapraszam Państwa na budowę odcinka od ul. Podkarpackiej do 

Kielanówki. Dalszy ciąg tej drogi z całą pewnością będzie kontynuowany do Tyczyna.” 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – na prośbę Pana 

Prezydenta przedstawiła na mapie układ komunikacyjny miasta. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w odniesieniu do prezentacji, 

powiedział: „W związku z tym muszą być przyłączone do miasta sołectwa takie jak Malawa, 

Strażów, czy Gmina Krasne.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Mówicie Państwo o rzeczach oczywistych, nie 

dotyczą one jednak tematu. Podnosimy problem, że inwestycja budowy drogi południowej, tak 

bardzo potrzebnej dla Miasta, jest zagrożona. Chcielibyśmy uzyskać konkretne odpowiedzi.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – ponownie zabierając głos w dyskusji, powiedział: 

„Obwodnica Południowa jest jedną z ważniejszych inwestycji ostatnich lat, nad którą Miasto 

powinno się skoncentrować. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że tak ważne 

przedsięwzięcia wymagają kompleksowego przygotowania dokumentacji zachowując 

wskazane terminy. Przyczyną braku przyznania dofinansowania na budowę drogi 

południowej jest niezłożenie na czas kompletu wymaganych dokumentów. Zgodnie  
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z oświadczeniem Wojewody Podkarpackiego do dnia 27 kwietnia 2017 r., zgodnie  

z oświadczeniem Ministerstwa Rozwoju, powinien zostać złożony komplet dokumentów. Tak 

się nie stało i to było jedną z przyczyn braku rozpatrzenia wniosku. Brakowało ZRIDu, który 

wydawany jest przez Wojewodę, na podstawie decyzji wodno-prawnej. Wniosek o wydanie tej 

decyzji został złożony przez Miasto 14 kwietnia br., lecz był on niekompletny, ponieważ 

brakowało decyzji środowiskowej i rozstrzygnięcia decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej. Decyzję środowiskową wydaje Prezydent i ta procedura została wszczęta  

28 września 2016 r. Decyzja została wydana dopiero 27 kwietnia br. czyli 13 dni po złożeniu 

przez miasto wniosku o wydanie decyzji wodno-prawnej. Dodam także, że RZGW wydał 

swoją decyzję, więc komplet dokumentów był. Wiedząc, że Miasto zamierza zrealizować 

największą inwestycję ostatnich lat, jaką jest budowa drogi południowej wraz z mostem, 

dlaczego przystąpiono do procedury o wydanie m.in. decyzji środowiskowej tak późno?” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiadając 

Radnemu Panu Marcinowi Fijołkowi, powiedział: „Procedury umożliwiają korzystanie 

także z innych dokumentów, które były tworzone na tym samym obszarze. Na tym obszarze 

przygotowana była dokumentacja na potrzeby odmulania rzeszowskiego Zalewu i zawierała 

ona pewne elementy, które można było wykorzystać przy dokumentacji drogi południowej. 

Moim zdaniem, gdyby wszystkie podmioty były równo traktowane, ZRID w tej sytuacji mógł 

zostać wydany i inwestycja byłaby realizowana.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Pierwsze rozmowy 

dotyczące tej inwestycji odbyły się w marcu br. z Dyrektorem Departamentu Projektów 

Infrastrukturalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panem Maciejem 

Berlińskim. Tempo prac związanych z przygotowywaniem wymaganej dokumentacji było 

bardzo szybkie. Gdyby nie protesty mieszkańców, sprzeciw ekologów i brak dobrej woli 

urzędników Wojewody, złożylibyśmy ZRID. Mimo wszystko nie rezygnujemy z tej 

inwestycji i będziemy się ubiegać o środki unijne, które nie zostaną wykorzystane przez inne 

miasta.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana 

Marcina Fijołka, powiedziała: „Z wielkim zażenowaniem słuchałam tej wypowiedzi, która 

nie ma nic wspólnego z troską o Miasto. Za rządów Platformy Obywatelskiej nie wyobrażam 

sobie takiej sytuacji, że nie interweniowałabym u Wojewody w celu przyspieszenia wydania 

niezbędnych decyzji.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Jako radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości 

popieramy tę inwestycję. Nie ma naszej winy w tym, że nie doszła ona do skutku. To Miasto 

nie dotrzymało wyznaczonych terminów. Należy przeanalizować przebieg procedur 

dotyczących przygotowania tak ważnej dla Miasta inwestycji i wyciągnąć wnioski, aby na 

przyszłość miała ona możliwość realizacji.” 
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Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 

powiedział:  „W kontekście tych faktów, sugestia, że współwinni zaistniałej sytuacji są radni 

Klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie pomogli w przyspieszeniu wydania ZRIDu, jest 

niesprawiedliwa. Sprawa nie jest jeszcze przegrana. Trzeba wszystkimi możliwymi sposobami 

spróbować wykorzystać możliwość pozyskania środków na tę inwestycję. Zasłanianie się 

protestami mieszkańców i ekologów jest wymówką. Faktem jest, że nie złożono dokumentów  

w terminie.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Moim zdaniem zadanie to było karkołomne. Mało czasu, duże 

przedsięwzięcie, mnóstwo uwarunkowań. W związku z tym urzędnicy miejscy musieli 

pracować intensywnie i z dużą dozą ryzyka, że czegoś nie dopatrzą. Należy sobie zadać 

pytanie, ile z drugiej strony było zaangażowania, aby pomóc przyspieszyć procedury? Moim 

zdaniem ten spór, którego jesteśmy świadkami, do niczego nas nie doprowadzi. Teraz należy 

skupić się na tym, co zrobić, aby  zadanie to udało się zrealizować w najbliższej przyszłości.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że od początku 

Marszałek Województwa Podkarpackiego wykazywał dużą przychylność całej 

inwestycji, jak również na pewnym etapie była również dobra wola urzędników 

Urzędu Wojewódzkiego. Dodał, że padały zapewnienia o tym, że odpowiednie 

dokumenty zostaną wydane. Wyjaśnił, że cała sprawa przyjęła zupełnie inny obrót 

dopiero po interwencji mieszkańców. 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 

wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  

 

Radny Pan Marcin Fijołek – złożył wniosek przeciwny do wniosku przedmówcy. 

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku o zamknięcie dyskusji.  

 

Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 16 głosami „za”, przy 8 głosach 

przeciwnych, bez głosów wstrzymujących.  

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Podczas ostatniego posiedzenia Komisji 

Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa dowiedzieliśmy się, że 

rozmowy dotyczące zaadaptowania budynku pod Centrum Sztuki Współczesnej nie 

zakończyły się powodzeniem. Przypomnę, że przed chwilą przegłosowaliśmy zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa, które zakładają, że inwestycja ta 

zostanie przesunięta w realizacji na 2020 r. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy nie ma jej  

w perspektywie naszych działań inwestycyjnych. Obiekt, który miał być zaadaptowany pod 

Centrum Sztuki Współczesnej miał swoje zalety, ale także wady. Jedną z tych wad jest jego 

mała powierzchnia. Przykładowo obiekt Centrum Kultury w Boguchwale jest o wiele większy. 

Proponuję zatem zastanowić się nad nową lokalizacją dla tej inwestycji. Zbudujmy 
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wielofunkcyjny obiekt kulturalny, taki który będzie bazą dla organizacji festiwali i koncertów, 

które obecnie z konieczności organizowane są na rynku pod gołym niebem.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – wypowiadając się w imieniu 

mieszkańców Rzeszowa, zwrócił uwagę na fakt, że na rzeszowskim rynku odbywają 

się bezpłatne koncerty i festiwale, które cieszą się ogromną popularnością  

i gromadzą nieraz kilkutysięczną widownię. 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, zaproponował 

Radnemu Panu Robertowi Kultysowi włączenie się do negocjacji z właścicielem 

terenu, celem jego pozyskania pod planowaną inwestycję Centrum Sztuki 

Współczesnej. 

 

Radny Pan Wiesław Buż – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Roberta 

Kultysa powiedział, że nie można porównywać powierzchni Centrum Kultury  

w Boguchwale do licznych instytucji kulturalnych na terenie miasta Rzeszowa, które 

dodatkowo wzbogacone jest o obiekty wojewódzkie takie jak: Filharmonia 

Podkarpacka czy Biblioteka Wojewódzka.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odniesieniu do 

wypowiedzi Radnego Pana Roberta Kultysa, powiedział: „W ubiegły weekend  

w Rzeszowie odbywały się liczne imprezy kulturalne zarówno pod gołym niebem, jak  

i w obiektach zamkniętych. Przypomnę, że na poprzedniej sesji Rady Miasta Rzeszowa 

podczas głosowania nad pozyskaniem dodatkowych środków na Trasę Podziemną na kwotę  

20 mln zł, Radny Pan Robert Kultys był jedynym Radnym, który wstrzymał się od głosu,  

a przecież są to właśnie działania kulturalne.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zwrócił uwagę na fakt, że w swojej wypowiedzi Radny 

Pan Robert Kultys zaproponował nowe, lepsze rozwiązanie dotyczące szeroko 

rozumianej kultury, natomiast w jego wypowiedzi nie było krytyki imprez 

kulturalnych organizowanych na rzeszowskim rynku. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – zwrócił uwagę, że każdy przejaw aktywności 

twórczej czy jest to występ na wolnym powietrzu, czy też w zamkniętym obiekcie, 

powinien być doceniony w równym stopniu. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Ja nie odebrałem wypowiedzi Radnego Pana Roberta Kultysa jako 

krytyki. Są imprezy organizowane na wolnym powietrzu, które mają swój urok i zalety, ale 

mają też swoje wady ze względu na zmienne warunki pogodowe. Pomysł Radnego Pana 

Roberta Kultysa jest być może kontrowersyjny, ale może należałoby go rozważyć.” 
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Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Nie szukałem winnych sytuacji związanej  

z Centrum Sztuki Współczesnej. Ja jedynie zaproponowałem konkretne, konstruktywne 

rozwiązanie.”. Odnosząc się do propozycji Radnego Pana Marcina Deręgowskiego, 

powiedział: „Ta propozycja to jest dowód bezsilności w sprawie tej inwestycji. My 

poddajemy pomysły, a ten pomysł jest w mojej ocenie dobry. Jeśli Centrum Sztuki 

Współczesnej w tamtym starym, zabytkowym obiekcie, ma swoje wady, to poszukajmy innego 

rozwiązania. Moja wypowiedź o imprezach organizowanych „pod chmurką” nie była próbą 

obrażenia kogokolwiek, a jedynie faktem. Jeśli chodzi natomiast o to, że wstrzymałem się od 

głosu, to dlatego, że rozmowa dotyczyła nadania Estradzie Rzeszowskiej kompetencji 

zajmowania się sztuką współczesną. Wstrzymałem się od głosu, nie dlatego, że byłem 

przeciwny pozyskaniu pieniędzy, ale dlatego, że mam wątpliwości, czy akurat Estrada 

Rzeszowska, która ma swoje własne zadania, jest kompetentna w zajmowaniu się sztuką 

współczesną.” 

 

Radny Pan Witold Walawender – zwrócił uwagę na to, że inwestycja Centrum 

Sztuki Współczesnej została jedynie odłożona w czasie ze względu na to, by 

odpowiednio przeprowadzić tę inwestycję. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował 

Radnego Pana Roberta Kultysa, że w swojej poprzedniej wypowiedzi mówił  

o głosowaniu nad przystąpieniem do projektu unijnego, dzięki któremu miasto 

pozyskałoby 20 mln zł na modernizację Trasy Podziemnej, a tylko jednym  

z elementów tej dyskusji była zmiana w statucie Estrady Rzeszowskiej, by mogła ona 

o te środki aplikować. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Warto zaznaczyć, że w omawianej 

zmianie uchwały budżetowej znalazły się środki w wysokości 1 mln zł na przebudowę Placu 

Śreniawitów. Jest to bardzo ważna i oczekiwana inwestycja w mieście.” 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

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

została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 7 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad 2a. 

Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2017 r. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

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

została przyjęta 22 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad 3. 

Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 8 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Projektant” została przyjęta 21 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 4. 

Pan Krzysztof Piróg – doktor Uniwersytetu Rzeszowskiego –  przedstawił wyniki 

badań pn. „Ocena zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy 

mieszkańców osiedli włączonych po 2006 roku”, przeprowadzonych przez Instytut 

Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezentacja stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podziękował, za 

przeprowadzenie badań i zaprezentowanie ich wyników. Powiedział: „Jest to 

dokument, który mobilizuje nas do tego, aby w dalszym ciągu prowadzić politykę poszerzania 

granic Miasta Rzeszowa. Miasta musza być duże. Materiały zawierające wyniki  

z przeprowadzonych badań przesłałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Pana Mariusza Błaszczaka, do Pani Premier Beaty Szydło oraz do Posła Pana Jacka Sasina.” 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – przedstawił wyniki 

przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz badań Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego  pn. „Ocena zadowolenia z poszerzenia Miasta 

Rzeszowa”. Prezentacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Radny Pan Janusz Micał – pochwalił inicjatywę przeprowadzenia badań, ponieważ - 

wg jego opinii – obalają one stereotyp dotyczący rzekomego niezadowolenia 

mieszkańców przyłączonych do miasta terenów. Poinformował, że przygotował listę 

inwestycji, które zostały zrealizowane na Osiedlu Zwięczyca od momentu włączenia 
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tych terenów do granic administracyjnych miasta. Ww. lista stanowi załącznik nr 11 

do protokołu.  

 

Radny Pan Kamil Skwirut – powiedział: „Gratuluję Władzom Miasta tak dobrych 

wyników. Myślę, że Pan Prezydent zrealizował nie tylko swoje marzenia, ale i marzenia 

mieszkańców. Plany Pana Prezydenta, które dzisiaj są wyśmiewane, za kilkadziesiąt lat okażą 

się być słusznymi.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zabierając 

głos w dyskusji, powiedział: „Nie zapominajmy, że decyzje dotyczące poszerzania granic 

administracyjnych miast podejmuje Rząd.” 

 

Radny Pan Wiesław Buż – powiedział: „Przedstawione badania utwierdzają nas  

w przekonaniu, że decyzje odnośnie zmian granic miasta, cieszą się ogromnym poparciem 

społecznym. Nie tylko obszary przyłączone, ale cały Rzeszów, a szczególnie młode pokolenie 

wyraża zadowolenie z przyłączenia do Rzeszowa. Dlatego uważam, że w tym kierunku należy 

podążać. Miasto się powiększyło, zwiększyło swój budżet, pozyskało i przekazało ogromne 

środki na tereny przyłączone, by je rozwijać. To zadowolenie mieszkańców nie bierze się  

z przypadku. Jest poparte konkretnymi działaniami w kulturze, nauce, oświacie. Wszystkie te 

aspekty mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Pozostałe gminy mają możliwość 

korzystania z dorobku miasta. Kierunek poszerzania miasta jest słuszny i mam nadzieję, że 

przedstawione badania trafią do Radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy zamiast 

przeszkadzać w procesie poszerzania miasta, pomogą w nim.” 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – poinformował, że w związku ze zbliżającym się 

Dniem Dziecka, w dniu 1 czerwca odbędzie się w Ratuszu w sali sesyjnej Dziecięca 

Rada Miasta, a także lekcja o samorządności. Dodał, że sesję przeprowadzi Pani 

Elżbieta Bała – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie, przy 

współudziale Pana Andrzeja Deca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa.  

 

Pani Elżbieta Bała wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie – 

zaprosiła wszystkich Radnych do udziału w tym wydarzeniu. 

 

Ad 5. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował,  

że Rada Miasta bez uwag przyjęła protokoły: 

1. Nr XXXVII/1/2016 z XXXVII nadzwyczajnej sesji odbytej 17 stycznia 2017 r. 

2. Nr XXXVIII/1/2016 z XXXVIII sesji odbytej 31 stycznia 2017 r. 

3. Nr XLII/1/2016 z XLII sesji odbytej 25 kwietnia 2017 r. 

4. Nr XLIII/1/2016 z XLIII nadzwyczajnej sesji odbytej 4 maja 2017 r. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – poinformował, że młodzież z Klubu Sportowego 

„Przybyszówka” brała udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim 
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organizowanym przez Akademię Sportu „Progres” Jerzego Dudka. Podziękował 

Miastu za przekazane młodzieży materiały promocyjne. 

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – poinformował  

o następujących nagrodach i wyróżnieniach dla Miasta Rzeszowa: 

 Wyróżnienie w I edycji ogólnopolskiego rankingu Dziennika Gazety Prawnej 

– „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” w kategorii miast powyżej  

100 tys. mieszkańców. Celem rankingu było wyłonienie i nagrodzenie 

samorządów wyróżniających się w tym zakresie dużą aktywnością. 

 Wyróżnienie w piątej edycji plebiscytu Dziennika Gazeta Prawna „Perły 

samorządu 2017” w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców a także 

wyróżnienie dla Pana Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa  

w kategorii „Włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców”. 

 Tytuł Polskiego Lidera Niskoemisyjnego Transportu Publicznego. 

Komunikacja miejska została określona jako doskonała. 

 I miejsce w rankingach Portalu internetowego „Oto Dom” w 2 kategoriach: 

czysta okolica i zadbana okolica w zestawieniu dużych i średnich miast. 

 I miejsce w rankingu samorządów „Miejsca sprzyjające edukacji 2017”  

w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Na II miejscu było Opole, na 

III Kraków, a na IV Warszawa. Ranking ten służy ocenie jakości edukacji  

w samorządach, a następnie szukaniu jak najlepszych rozwiązań  

i propagowaniu strategicznego myślenia w oświacie, gdzie jakość stawia się 

na I miejscu. Ranking ten składał się z trzech miar, z których każda w równy 

sposób wpływa na ostateczną ocenę. Są to: dobry start, nierówność oraz 

postęp. Ocenia również dostępność i efekty edukacyjne w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i gimnazjach. W rankingu pod pojęciem dobrego 

startu rozumie się procent dzieci w wieku 3 i 4 lat, korzystającego z edukacji 

przedszkolnej oraz wyników sprawdzianów szóstoklasistów. Nierówność to 

miara odzwierciedlająca zróżnicowanie wyników sprawdzianu 

szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy. Postęp to 

uśredniony wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej z obu części egzaminu 

gimnazjalnego. Pokazuje jak duży postęp uczynili uczniowie w gimnazjum, 

niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej. Tematy związane  

z finansowaniem pochodzą z danych z Ministerstwa Finansów, Regionalnych 

Izb Obrachunkowych oraz z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przypomniał o debacie zorganizowanej, ok. 3 lata temu poza Ratuszem na 

temat rzeszowskiej edukacji, przez Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości,  

a także dyskusji na ten temat podczas sesji Rady Miasta, podczas której 

rzeszowska edukacja została przez Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości 

bardzo skrytykowana. Zacytował również słowa Pana Waldemara Szumnego 

– Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, który powiedział  

o rzeszowskiej edukacji: „Nie jest zła. Jest bardzo zła”. Dodał także, że 

przedstawiony powyżej ranking pokazuje, że rzeszowska edukacja nie jest tak 



15 
 

zła, lecz bardzo dobra, ponieważ w latach 2014 – 2016 miasto zdobyło w tym 

rankingu I miejsce. 

 Rektor i Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał Panu Tadeuszowi Ferencowi – 

Prezydentowi Miasta Rzeszowa w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju 

Rzeszowa jako ośrodka akademickiego, w tym za wspieranie 

międzynarodowej wymiany studentów i naukowców, a także organizowanie 

wspólnych akcji promujących Rzeszów jako ośrodka naukowego, 

wyspecjalizowanego w unikatowych kierunkach kształcenia, zaszczytny tytuł 

Doctor Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł ten Pan Prezydent 

odebrał w dniu 19 maja br. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Ten tytuł jest dla 

naszych mieszkańców, dla Radnych, profesorów uczelni, studentów, biznesmenów, 

robotników, lekarzy, tych którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. Nie jest to tytuł dla 

Prezydenta. Sam człowiek nic nie znaczy. Obecnie w Rzeszowie następuje znaczny wzrost we 

wszystkich dziedzinach, m. in. w medycynie, transporcie, bezpieczeństwie. To dzięki 

mieszkańcom mamy najczystsze miasto. W świetle wypowiedzi Pana Jarosława Kaczyńskiego, 

który powiedział: „Nie może być tak, że stolica regionu bierze wszystko”, powiem, że jesteśmy 

uprzywilejowani dzięki tym, którzy tu mieszkają i pracują. To ich działanie powoduje, że 

powstają nowe osiedla, zakłady pracy. Jestem zaszczycony tymi słowami. Pragnę Państwa 

poinformować, że wielkim szacunkiem również darzyłem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Słowa jego brata powinny być dla nas zachętą, by przeć naprzód, żeby dalej zdobywać środki 

na kolejne inwestycje, żeby umożliwić dobrą edukację dla naszych dzieci, dla studentów i że 

będziemy wspierać uczelnie i wszystko to, co jest postępowe. Musicie mieć jednak Szanowni 

Państwo świadomość tego, że jest w tym wszystkim duży udział Rady Miasta. Chciałbym 

również podziękować mediom, które promują nasze miasto.” 

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poinformował, że w dniach od 2 do 4 czerwca br. 

w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędą się finalne zmagania uczestników IV edycji 

Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w których wezmą udział jego 

uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych. Wyraził nadzieję, że młodzież zdobędzie 

wysokie miejsca w tej olimpiadzie. Powiedział także, że oświata rzeszowska stoi na 

wysokim poziomie. Dodał także, iż niedawno w Rzeszowie pobity został nowy 

rekord świata w najdłuższym „paleniu gumy” przez Maciej Bieleckiego. 

 

Radna Pani Maria Warchoł – poinformowała, że 25 maja br. w Zespole Szkół  

Nr 7 w Rzeszowie odbyła się konferencja pn. „Rzeszowskie Szkoły Otwarte na 

Rynek Pracy”. Powiedziała: „Zaprezentowano bardzo wartościowy projekt, który rozpoczął 

się w październiku 2016 r. i będzie realizowany do października 2018 r. Wartość pozyskanych 

środków na jego realizację, to prawie 9,5 mln zł przy wkładzie własnym miasta ok. 940 tys. zł. 

Środki te zostaną przeznaczone na szkolenia i kursy oraz studia podyplomowe dla nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, a przede wszystkim szkolenia i kursy zawodowe, staże dla 

uczniów 13 rzeszowskich szkół kształcących w różnych zawodach zgodnie z potrzebami rynku 
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pracy. Ponadto szkoły te, w ramach klastra, zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt 

dydaktyczny. Już w 2017 r. 1056 uczniów szkół ponadgimnazjalnych będzie uczestniczyło  

w kursach, a w 2018 r. 920 uczniów. Jest to nieprawdopodobna skala środków pozyskanych  

i przeznaczonych na podniesienie jakości kształcenia w wielu zawodach w rzeszowskich 

szkołach. Chciałabym wyrazić słowa uznania dla Gminy Miasto Rzeszów i Wydziału 

Edukacji, który postarał się o tak znakomity projekt. Z pewnością przyniesie on efekty poprzez 

rozwój oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Z uwagi na wyniki 

w edukacji, chciałbym podziękować nauczycielom, którzy zresztą są na tej sali. Dziękuję 

Paniom Radnym: Grażynie Szaramie i Marii Warchoł oraz Panom Radnym: Mirosławowi 

Kwaśniakowi, Witoldowi Walawendrowi, Sławomirowi Gołąbowi i Waldemarowi 

Wywrockiemu. To wasza praca przyczynia się do tego, że rzeszowska edukacja jest na tak 

wysokim poziomie.” 

 

Radna Pani Danuta Solarz – poinformowała, że w ramach Nocy Muzeów grupa 

PGE udostępniła dla zwiedzających atrakcje Muzeum Energetyki Podkarpackiej, 

wzbogacone w ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Dodała, że w godz. od 19:00 

do 21:00 muzeum zwiedziło 2000 osób. 

 

Radna Pani Grażyna Szarama – odnosząc się do informacji przedstawionej przez 

Radną Panią Marię Warchoł, dodała, że wyjątkowość konferencji polegała na tym, że 

zawierała ona połączenie teorii z praktyką, ponieważ zostali na nią zaproszeni 

przedsiębiorcy. 

 

Ogłoszono 15 minut przerwy w obradach. 

 

Ad 6. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 12 do protokołu. 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – powiedział: „Zapisy zawarte  

w Karcie Samorządności wydają się cementować i wspierać założenia samorządu 

terytorialnego wypracowane przed laty. W samorządach są różne plany rozwoju, różne 

interesy, które dla potrzeb mieszkańców są realizowane. Jeden z zapisów Karty 

Samorządności, a mianowicie pkt 16, w brzmieniu: „Zmiana granic gminy, powiatu albo 

województwa, wymaga zrozumienia i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem 

wniosku o zmianę granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum 

lokalnym.”, w pewien sposób narzuca uzależnienie decyzji od stanowiska mieszkańców 

dotyczących zmiany granic. W sytuacji Rzeszowa, który od wielu lat tą drogą idzie, co zostało 

zresztą przedstawione w dzisiejszej prezentacji, ten punkt nie powinien zostać przyjęty, 
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ponieważ z pewnością będzie wykorzystywany w różnych dyskusjach przeciwko miastu.  

Z tego też względu Pan Prezydent zwrócił się do Pana Przewodniczącego z prośbą, aby ten 

dokument przyjąć z wyłączeniem pkt. 16”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 

wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „My również mieliśmy wątpliwości, czy ten zapis 

można w ten sposób interpretować. Nie jest to moim zdaniem jasne, czy rzeczywiście ten 

zapis stanowi o tym, że bez zgody mieszkańców nie da się zmienić granic. Mogą być różne na 

ten temat opinie, więc to, czy ten punkt z Karty Samorządności wykreślić proponuję poddać 

pod głosowanie.” 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – ponownie zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Dyskusję na ten temat rozpoczął Pan Waldemar Szumny – 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta, podczas omawiania punktu związanego z wynikami 

konsultacji społecznych. Już wtedy padł zarzut, że chcemy założyć sobie pewien kaganiec, że 

chcemy powiedzieć Rządowi, że jeśli nie będzie w konsultacjach wyrażonej zgody, to żeby 

Rząd nie podejmował decyzji. Moje pytanie brzmi, czy mamy takie prawo? Ustalona 

procedura jest jasna i konkretna. Konsultacje są tylko elementem pomocniczym. Proszę 

zwrócić uwagę na to, że wyniki konsultacji, a zadowolenie mieszkańców z przyłączenia, to 

dwa przeciwległe bieguny. Rozumiem, że Związek Gmin Wiejskich, mający swój głos  

w gremiach samorządowych, zawarł ten zapis, natomiast my jako miasto wojewódzkie nie 

możemy tego przyjąć. Stanowisko Prezydenta w tej kwestii jest jednoznaczne.” 

 

Radny Pan Kamil Skwirut – zwrócił uwagę na błąd redakcyjny w podstawie 

prawnej omawianej uchwały, a mianowicie błędnie przywołano numer Uchwały  

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2014 r. Jest: „Nr 

LXXX/1462/2016”, a powinien być: „Nr LXXX/1462/2014”. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 

korekta powyższego błędu zostanie dokonana w formie autopoprawki. Ponadto 

powiedział: „Karta Samorządności to dokument, którego Rada Miasta nie może zmienić. 

Rada Miasta mogłaby jedynie przyjąć własny tekst Karty, ale w tej sytuacji Karta taka nie 

mogłaby mieć nagłówka, który obecnie posiada, ponieważ autorstwo jest inne. 

Proponowałbym tego tekstu jednak nie zmieniać i przyjąć tę uchwałę w takim kształcie,  

w jakim jest obecnie. Nie jest to decyzja, ani prawo miejscowe, lecz symbol.” 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – zaznaczył, że w związku z tym, 

że Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się pismem do Prezydenta z prośbą o opinię 

do omawianego projektu uchwały, Prezydent kieruje wniosek o wykreślenie  

z załącznika do uchwały, którym jest Karta Samorządności, pkt. 16. Poprosił 

Przewodniczącego Rady Miasta o poddanie powyższego wniosku pod głosowanie. 
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Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Prezydenta Miasta Rzeszowa  

o wykreślenie pkt. 16 z tekstu Karty Samorządności, stanowiącej załącznik do 

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty 12 głosami „za”, przy 11 głosach przeciwnych, 

bez głosów wstrzymujących. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku  

z przyjęciem powyższego wniosku, poinformował, że w przypadku podjęcia 

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska, Karta Samorządności stanowiąca załącznik 

do uchwały, nie będzie zawierała nagłówka z logami organizacji samorządowych, 

będących autorami Karty. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Radnego Pana Kamila Skwiruta 

oraz wraz z poprawką przegłosowaną na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska wraz z autopoprawką i poprawką 

została przyjęta 14 głosami „za”, przy 8 głosach przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Pan Waldemar Szumny Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgodnie  

z § 46 ust. 4  Statutu Miasta Rzeszowa, który stanowi Załącznik do Uchwały  

Nr LXXX/1462/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2014 r. wygłosił 

oświadczenie „votum separatum” wraz z uzasadnieniem. Powiedział: „Dziękuję 

Sekretarzowi Miasta za zgłoszenie wniosku o wykreślenie z załącznika do uchwały, którym 

jest Karta Samorządności, punktu 16. Pozostawienie tego zapisu byłoby wbrew temu, co było 

u nas praktyką. Ponadto nie są prawdziwe sformułowania zawarte w uzasadnieniu  

ww. uchwały, mówiące o naruszaniu Konstytucji i o rysujących się zagrożeniach. Jest 

również cała seria sformułowań, które mówią m.in. o ograniczeniu praw wyborczych 

obywateli, które w rzeczywistości nie maja miejsca. Ostatnia grupa zastrzeżeń dotyczy 

stanowisk, które są oczywiste, tj. np. stwierdzenia, że samorząd działa w imieniu własnym, 

lub że gminy kreują rozwój lokalny.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zgodnie z § 46 ust. 4  Statutu Miasta Rzeszowa, który 

stanowi Załącznik do Uchwały Nr LXXX/1462/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 

września 2014 r. wygłosił oświadczenie „votum separatum” wraz z uzasadnieniem. 

Powiedział: „Powoływanie się na to, że partia Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko 

demokracji jest dla mnie nie do przyjęcia. Takie postępowanie jest krzywdzące dla dużej 

rzeszy naszego społeczeństwa.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – zgodnie z § 46 ust. 4  Statutu Miasta Rzeszowa, który 

stanowi Załącznik do Uchwały Nr LXXX/1462/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 
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września 2014 r. wygłosił oświadczenie „votum separatum” wraz z uzasadnieniem. 

Powiedział: „Moje stanowisko wynika stąd, że mam wrażenie, że wnioskodawcy żyją  

w wyimaginowanej rzeczywistości. Tego typu uchwał, jak ta, która została przez chwilą 

podjęta przez Radę, nie sposób traktować poważnie. Zachęcam wnioskodawców do tego, aby 

poszerzyli swój zakres wiedzy o informacje, które pojawiają się w mediach, w celu 

uświadomienia sobie, że nic z tych rzeczy o których jest mowa w ww. uchwale nie ma miejsca. 

Uchwała godzi w dobre imię samorządu Miasta Rzeszowa, zawiera bowiem fałszywe sugestie, 

że działania rządu podważają porządek ustrojowy państwa.”  

 

Ad 7. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 291/3/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013  

po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie. Następnie 

przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 291/3/2017 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013  

po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie została 

przyjęta 19 głosami „za” , bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 8. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie. 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie 

została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad 9. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Podkarpackiego (druk: XLIV/22/2017, dot. Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego  w rej. ul. Krajobrazowej). Następnie 
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przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego została przyjęta 17 głosami „za” , bez głosów przeciwnych,  przy  

1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 10. 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Podkarpackiego (druk: XLIV/23/2017, dot. Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w rej. ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej). 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego została przyjęta 15 głosami „za”,  bez głosów przeciwnych, przy  

4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad 11. 

Pan Adam Sapeta – pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział  

w Rzeszowie – przedstawił prezentację zabytkowego otoczenia zespołu dworca 

kolejowego Rzeszów Główny oraz zespołu dawnej parowozowni. Prezentacja 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – podziękowała przedmówcy za przedstawienie 

prezentacji. Poinformowała, że obiekty techniki dworca kolejowego, o których mówił 

Pan Adam Sapeta, zostały wpisane w lokalny program rewitalizacji a także  

w program rewitalizacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Radny Pan Sławomir Gołąb – zwrócił uwagę na fakt, że Miasto Rzeszów nie jest 

właścicielem terenu dworca kolejowego. Zapytał czy istnieje możliwość 

zaadaptowania budynku parowozowni na obiekt kultury o charakterze 

nowoczesnym, gdzie mogłyby się odbywać m.in. koncerty muzyki elektronicznej, 

wystawy lub warsztaty kulturalne. Zauważył, że budynek ten posiada dojazd oraz 

niezbędne miejsca parkingowe.   

 

Radny Pan Bogusław Sak – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Skoncentrujmy 

się na Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym. To jest priorytet.” 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Zdecydowane 

działania Miasta muszą iść w kierunku budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. 

Tereny przy ul. Kochanowskiego nie są dobrą wizytówką Rzeszowa. Jesteśmy na etapie 

odzyskiwania tych terenów, ponieważ zostały one przekazane Polskim Kolejom Państwowym 

niezgodnie z prawem. Nie mamy jeszcze planów na zagospodarowanie tego miejsca. 

Kończymy natomiast budowę nowego placu targowego, na który przeniesiemy giełdę 

samochodową  z Załęża. Ponadto priorytetem jest Zamek Lubomirskich, gdzie obecnie swoją 

siedzibę ma Sąd Okręgowy w Rzeszowie. W najbliższym czasie postaramy się przekazać 

działkę Ministerstwu Sprawiedliwości, rozpoczynając tym samym proces mający na celu 

ubogacenie Zamku, jako jednego z większych rzeszowskich zabytków.” 

 

Pan Adam Sapeta – pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział  

w Rzeszowie – poparł propozycję Radnego Pana Sławomira Gołąba. Powiedział, że 

należy prowadzić działania w kierunku zaadaptowania obiektów dworca 

kolejowego na potrzeby kultury.  

 

Ad 12. 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia wniosku. Zgłosiła autopoprawkę w podstawie prawnej omawianej 

uchwały, gdzie błędnie przywołano numer Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2014 r. Jest: „Nr LXXX/1462/2016”, a powinien 

być: „Nr LXXX/1462/2014”. Następnie przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały z autopoprawką wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik 

nr 18 do protokołu.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poparł ww. projekt uchwały. 

 

Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa 

– powiedziała: „Pod względem merytorycznym nie wnosi się uwag do przedłożonego 

projektu uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Z upoważnienia Pana Prezydenta przedstawię 

opinię dotyczącą wartości zabytkowych tejże ulicy. Ulica ks. Józefa Jałowego w Rzeszowie, 

pierwotnie zwana ulicą Krakowską, na przełomie XVII i XVIII wieku była główną drogą 

prowadzącą do miasta od zachodu. Wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. O wyjątkowym 

charakterze ulicy decyduje zabudowa, która ją ukształtowała. W historycznym ujęciu za ulicę 

ks. Jałowego przyjmuje się obszar sięgający od Kościoła p.w. Chrystusa Króla do 

skrzyżowania z Al. Cieplińskiego. Jako jedna z nielicznych historycznych ulic Rzeszowa 

zachowała do dnia dzisiejszego swoją historyczną i w niewielkim stopniu przekształconą 

zabudowę z częściowo czytelnym XIX wiecznym układem parcelacyjnym gruntów. Istniejący 

układ przestrzenny tworzy zabytkowa zabudowa, w przeważającej części objęta indywidualną 

ochroną konserwatorską na podstawie wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz  

w przypadku części obiektów indywidualnym wpisem do rejestru zabytków. W samej gminnej 

ewidencji zabytków Miasta Rzeszowa ujętych jest łącznie 24 obiekty znajdujące się przy  

ul. ks. Jałowego. Indywidualnym wpisem do rejestru zabytków ujęto 9 nieruchomości. Pod 



22 
 

względem architektonicznym bardzo cenna jest zabudowa mieszczańska ulicy, jak również 

tzw. zabudowa willi podmiejskich. W większości, domy znajdujące się przy tej ulicy, 

zachowały swoją funkcję mieszkalną. W kształtowanie ulicy mieli swój wkład tacy architekci 

jak: Franciszek Stążkiewicz, Piotr Emilewicz czy też Karol Holzer. Zachowany układ 

urbanistyczny tej ulicy jest świadectwem, że przed I wojną światową ulica ks. Józefa Jałowego 

pełniła funkcję podmiejskiej dzielnicy willowej. Ulica ks. Jałowego jest materialnym 

świadkiem historii i kultury Rzeszowa doby autonomii galicyjskiej. Objęcie ją ochroną, 

poprzez wpis do rejestru zabytków i jej układu urbanistycznego, jest pod względem 

konserwatorskim zasadne." 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zabierając głos w dyskusji, zapytał jakie będą 

konsekwencje wpisania ulicy ks. Józefa Jałowego do rejestru zabytków, dla 

właścicieli budynków, które nie są zabytkowe. Ponadto zapytał, czy Rada Osiedla 

Pułaskiego opiniowała powyższą sprawę.  

 

Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa 

– odnosząc się do pytania przedmówcy, powiedziała: „W obszarze proponowanym do 

objęcia ochroną znajduje się 5 obiektów, które nie są zabytkami. W sytuacji podejmowania 

działań inwestycyjnych, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Może to być utrudnienie, patrząc z punktu widzenia właściciela 

budynku, jednak należy pamiętać, że koordynacja działań na obiektach, które nie są 

zabytkowe, a są wpisane w strefę zabytkową jest bardzo ważna. Niekontrolowane działania 

mogą bowiem rzutować na wygląd całego układu przestrzennego. Wpis do rejestru zabytków 

dotyczy całego układu przestrzennego. W perspektywie kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat 

przełoży się na bardzo korzystny efekt związany z rewaloryzacją tego obszaru w sposób 

przemyślany. W efekcie pozwoli to przywrócić najcenniejsze wartości architektoniczne tego 

układu.” 

 

Radny Pan Waldemar Kotula – zgłosił swój sprzeciw wobec podjęcia ww. uchwały. 

Uzasadnił go protestami mieszkańców, dla których wpis do rejestru zabytków 

będzie utrudnieniem przy podejmowaniu ewentualnych działań remontowo-

budowlanych. Zapytał czy w powyższej sprawie przeprowadzono konsultacje  

z mieszkańcami.  

 

Radny Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Uważam, że stan 

infrastrukturalny ww. ulicy jest bardzo dobry, w związku z czym przez najbliższe kilkanaście 

lat nie będzie potrzeby przeprowadzania żadnych prac remontowo-budowlanych. Nie widzę 

więc zasadności, aby wpisywać ją do rejestru zabytków. Nie grożą jej żadne zmiany. Jakie 

będą konsekwencje wpisania do rejestru zabytków całego układu urbanistycznego omawianej 

ulicy dla właścicieli obiektów, które obecnie nie znajdują się na liście obiektów zabytkowych?  

Należy sprecyzować ewentualne utrudnienia inwestycyjne i poinformować osoby 

zainteresowane.” 
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Pani Edyta Dawidziak – Miejski Konserwator Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa 

–  odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, powiedziała: „W odniesieniu do 

wielkoobszarowego charakteru zabytku, w procedurze wpisu stosuje się tryb przewidziany  

w art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, uznając obowiązek skutecznego 

informowania każdego z zainteresowanych.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – zabierając głos w dyskusji, 

powiedział, że największą korzyścią będzie zachowanie historii. 

 

Radny Pan Robert Kultys – zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia omawianego 

projektu uchwały, polegającą na zmianie granicy proponowanego do wpisu rejestru 

zabytków terenu, tak aby zaczynała się od przejazdu kolejowego, a nie jak obecnie 

jest proponowana, od Kościoła p.w. Chrystusa Króla.  Przy okazji tej uchwały 

zaproponował poszerzenie strefy konserwatorskiej m.in. o zachodnią część  

ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Bernardyńską. Zwrócił uwagę, że załącznik graficzny do 

ustanowienia strefy konserwatorskiej opracowany jest na podstawie mapy, która 

pochodzi z lat 40 XX wieku. Powiedział: „Strefa konserwatorska chroni obiekty, których 

już dzisiaj nie ma. Należałoby podejść do tematu w sposób całościowy i włączyć do niej, 

oprócz ul. ks. Jałowego, wiele innych, ważnych urbanistycznie miejsc rzeszowskiego 

śródmieścia, które powinny zostać włączone do strefy konserwatorskiej.” 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiadając Radnemu Panu 

Robertowi Kultysowi, powiedział: „Jeśli włączymy do wpisu rejestru zabytków teren od 

torów kolejowych, to baraki spedycyjne z lat 60 ubiegłego wieku, które się tam znajdują, 

również zostaną wpisane na listę obiektów chronionych, a tego bym nie chciał.” 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku została przyjęta 20 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 13. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem stanowi załącznik nr 19 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, 19 głosami „za”. 
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Ad 14. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 15. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami 

„za”. 

 

Ad 16. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Pleśniarowicza w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Pleśniarowicza w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami 

„za”. 

 

Ad 17. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Staszica. Następnie przedstawił uzasadnienie do 
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ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Staszica została przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych,  przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad 18. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Rzeszowie przy ul. Stadionowej. Następnie przedstawił uzasadnienie 

do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Stadionowej została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

Ad 19. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Rzecha. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Rzecha została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 20. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Tkackiej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Tkackiej została przyjęta 15 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych,  przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

Ad 21. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Jazowej. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 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. Jazowej została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 22. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: 

XLIV/18/2017, Kościół Farny). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi 

załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 23. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”). Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 

stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  

19 głosami „za”, bez głosów przeciwnych,  przy jednym głosie wstrzymującym. 
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Ad 24. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasto Rzeszów. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 

Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 25. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania przez Gminę Miasto Rzeszów 

jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej należącymi do niej udziałami. 

Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał po co Rada 

podejmuje taką uchwałę, która zawiera rzeczy oczywiste?  

 

Pan Grzegorz Tarnowski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 

Rzeszowa – odpowiadając przedmówcy, powiedział: „Uchwałę przygotowaliśmy po to, 

aby wyeliminować sytuacje, gdzie wspólnoty mieszkaniowe będą chciały przymusić Gminę do 

podejmowania działań gospodarczo nieuzasadnionych.” 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zasad gospodarowania przez Gminę Miasto Rzeszów jako 

współwłaściciela nieruchomości wspólnej należącymi do niej udziałami została 

przyjęta 16 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad 25a. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013  

z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Rzeszów. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LX/1107/2013 z dnia  

24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Rzeszów została przyjęta jednogłośnie,  

21 głosami „za”. 

 

Ad 25b. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do 

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 

stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał, czy umowa dzierżawy zabezpiecza dalszą 

możliwość korzystania z tego terenu przez mieszkańców?  

  

Pan Grzegorz Tarnowski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 

Rzeszowa – odpowiadając przedmówcy, powiedział: „Teren, o który Pan pyta obecnie 

nie służy za część rekreacyjną. Na terenie Zalewu powstanie inwestycja zlokalizowana na 

barce. Będzie to piętrowa, pływająca restauracja i hotel. Przedmiot umowy dzierżawy objęty 

uchwałą stanowi dojście do ww. inwestycji. Cała inwestycja powstanie na terenie 

zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prezentowana 

uchwała pozwoli zapewnić dojście do obiektu. Umowa nie jest jeszcze skonstruowana. ” 

 

Radny Pan Marcin Deręgowski – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Jeśli to ma 

być ścieżka dojścia do barki, to nie wiem czy istnieje potrzeba wydzierżawienia 452 m kw. 

wzdłuż ścieżki. Istnieje przypuszczenie, że właściciele barki otworzą działalność rekreacyjną 

również na zewnątrz. Chciałbym wiedzieć jak ten teren będzie w przyszłości 

zagospodarowany.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, 

że umowa nie została jeszcze napisana. Ponadto zapewnił, że teren będzie służył 

gościom barki i że właściciele na pewno nie zagrodzą tego obszaru, ponieważ to 

byłoby wbrew ich interesom. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – powiedziała: „Właściciele terenów 

wydzierżawionych po przeciwnej stronie tego obiektu pod „Marinę”, chcieli wybudować 

podest będący dojściem do wody. W związku z planami budowy barki wybudowanie podestu, 

na który uprzednio dostali zgodę Rady Miasta Rzeszowa, okazuje się być niemożliwe.” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, 

że tereny, o których mowa są dwiema różnymi lokalizacjami, z odrębnymi zakresami 
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działalności, stąd budowa barki nie wpływa na tereny wydzierżawione dla 

„Mariny”. 

 

Radny Pan Bogusław Sak – powiedział, że jego zdaniem będzie to ciekawa 

inwestycja, nietrwale związana z gruntem. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie została przyjęta 21 głosami „za”, przy jednym 

głosie przeciwnym, bez głosów wstrzymujących. 

 

Ad 25c. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Następnie przedstawił uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem 

stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego została przyjęta 18 głosami „za”, bez głosów 

przeciwnych, przy dwóch głosach wstrzymujących. 

 

Ad 25d. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie 

przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta  

17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych,  przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

Ad 25e. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
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Radna Pani Danuta Solarz – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Przedstawiony 

projekt uchwały jest bardzo mocnym wsparciem Miasta dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Należy docenić ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy związany z utworzeniem 

kierunku lekarskiego. Ta lokalizacja powoduje, że na tym terenie powstanie kompleks 

medyczno-dydaktyczny. Inicjatywa ta zasługuje na poparcie.” 

 

Radna Pani Grażyna – powiedziała: „Cieszę się, że działania Radnych, a zwłaszcza 

Radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wpłynęły na decyzję o przekazaniu tego terenu 

dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zapytał: „Czy Uniwersytet w przyszłości będzie mógł sam 

decydować o przeznaczeniu tego terenu? Jakie jest zabezpieczenie ze strony Miasta przed 

ewentualną sprzedażą działki, np. deweloperowi?” 

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział 

przedmówcy: „Rada Miasta podejmuje dzisiaj uchwałę w sprawie przekazania na rzecz 

Uniwersytetu Rzeszowskiego terenu na określony, konkretny cel, który musi powstać.” 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 

rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad 26. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie, 

15 głosami „za”. 

 

Ad 27. 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
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likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

Ad 28. 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Nr 1 w Zespole 

Szkół Specjalnych w Rzeszowie. Następnie przedstawił uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

nr 39 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

Specjalnego Nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie została przyjęta 

jednogłośnie, 15 głosami „za”. 

 

Ad 29. 

Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki 

Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora 

Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikiem stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie  realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów  

i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+ 

została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami „za”. 

 

Ad 30. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady Seniorów. Następnie 
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przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Pan Andrzej Dec – zabierając głos  

w dyskusji, powiedział: „Miejsce w Rzeszowskiej Radzie Seniorów, zgodnie z jej statutem, 

obsadzane jest w ten sposób, że przedstawiam Państwu propozycję, a Państwo przyjmujecie ją 

lub nie. Zgłaszam kandydaturę mieszkanki Rzeszowa, pani Ewy Litwy-Budy. Kandydatka ta 

spełnia wszystkie wymogi formalne.” 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady Seniorów została przyjęta 

jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 31. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród dla 

osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym. Następnie przedstawił uzasadnienie do  

ww. projektu uchwały. Zgłosił autopoprawkę do Załącznika nr 1, gdzie błędnie 

wpisano: „Kandydat do stypendium”, a powinno być: „Kandydat do nagrody”. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi załącznik nr 42 

do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród dla osób 

fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym, wraz z autopoprawką, została przyjęta 

jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 32. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (druk: 

XLIV/8/2017, „ul. Sieciecha”). Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi 

załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta 14 głosami „za”,  bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie 

wstrzymującym. 
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Ad 33. 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Rzeszowa (druk: 

XLIV/24/2017, rejon „Rzeszów”-Dworzysko i „Miłocin-Park”). Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

załącznikami stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Pan Andrzej Dec Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział, że 

propozycje nazw ulic nie przypadły mu do gustu. Dodał, że można było zwrócić się 

o pomoc przy wyborze nazw ulic do stowarzyszeń inżynierów i techników różnych 

branż.  

 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: 

„Wnioskujemy,  aby nadać tym ulicom nazwy związane ze Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Nie chcielibyśmy, aby nazwy te były w jakikolwiek sposób problematyczne, m.in. dla 

zagranicznych inwestorów.”  

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – poinformował, że jest akceptacja ww. projektu 

uchwały przez Radę Osiedla Przybyszówka.  

 

Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział, że Komisja 

Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta 

Rzeszowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Rzeszowa została 

przyjęta 12 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym oraz dwóch głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad 34. 

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie  

do kategorii dróg gminnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami stanowi 

załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami „za”. 
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Ad 35. 

Pan Andrzej Świder – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Cichej w Rzeszowie  

do kategorii dróg gminnych. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu 

uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi 

załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Cichej w Rzeszowie do kategorii dróg 

gminnych została przyjęta jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

Ad 35a. 

Pan Grzegorz Koryl Przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady 

Miasta Rzeszowa –– przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Osiedla Bzianka. Następnie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem stanowi załącznik nr 47 

do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bzianka została przyjęta 

jednogłośnie, 16 głosami „za”. 

 

Ad 36. 

Pan Wiesław Buż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa – 

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Następnie przedstawił 

uzasadnienie do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 14 głosami „za”, bez 

głosów przeciwnych,  przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

Ad 37. 

Radny Pan Grzegorz Koryl – zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczącej 

zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i dzieci korzystającej z tegorocznej 

rzeszowskiej edycji Nocy Muzeów.  

 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 

szczegółowe informacje, dotyczącej tej sprawy, zostaną przedstawione panu 

Radnemu w odpowiedzi pisemnej. 
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Podczas XLIV sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Kamil Skwirut, Pani Maria 

Warchoł, Pani Grażyna Szarama - 2, Pan Konrad Fijołek, Pan Witold Walawender - 2, 

Pan Andrzej Dec wraz z Panem Marcinem Deręgowskim oraz Panią Jolantą 

Kaźmierczak, Pan Waldemar Szumny wraz z Panem Waldemarem Kotulą, Pan 

Waldemar Wywrocki - 2) zgłosili interpelacje, które stanowią kolejno załączniki  

nr od 49 do 59 do protokołu. 

 

Ad 38. 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział:  

„Podczas nadzwyczajnej sesji XLIII Rady Miasta Rzeszowa, która odbyła się 4 maja 2017 r. 

zadano pytanie o stypendia z zakresu twórczości i edukacji artystycznej za 2017 rok. Od  

1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. ze stypendiów skorzysta 53 kandydatów, natomiast kwota 

przeznaczona na wypłatę stypendiów wynosi 198 800 zł.” 

 

Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa, które 

stanowi załącznik nr 60 do protokołu. Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń 

do ww. sprawozdania. 

 

Rada Miasta Rzeszowa na XLIV sesji odbytej w dniu 30 maja 2017 r. podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XLIV/931/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

2. Uchwała Nr XLIV/932/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2017 r. 

 

3. Uchwała Nr XLIV/933/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta 

Rzeszowa na 2017 r. 

 

4. Uchwała Nr XLIV/934/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”. 

 

5. Uchwała Nr XLIV/935/2017 w sprawie przyjęcia stanowiska. 

6. Uchwała Nr XLIV/936/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja  

w Rzeszowie. 

 

7. Uchwała Nr XLIV/937/2017 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego  

i ul. Ziai w Rzeszowie. 
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8. Uchwała Nr XLIV/938/2017 w wprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Podkarpackiego. 

 

9. Uchwała Nr XLIV/939/2017 w wprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Podkarpackiego. 

 

10. Uchwała Nr XLIV/940/2017 w sprawie przyjęcia wniosku. 

 

11. Uchwała Nr XLIV/941/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

12. Uchwała Nr XLIV/942/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie. 

 

13. Uchwała Nr XLIV/943/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr XLIV/944/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Pleśniarowicza w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr XLIV/945/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Staszica. 

 

16. Uchwała Nr XLIV/946/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Stadionowej. 

 

17. Uchwała Nr XLIV/947/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha. 

 

18. Uchwała Nr XLIV/948/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Tkackiej. 

 

19. Uchwała Nr XLIV/949/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jazowej. 

20. Uchwała Nr XLIV/950/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

 

21. Uchwała Nr XLIV/951/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

 

22. Uchwała Nr XLIV/952/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów. 
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23. Uchwała Nr XLIV/953/2017 w sprawie zasad gospodarowania przez Gminę 

Miasto Rzeszów jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej należącymi do 

niej udziałami. 

 

24. Uchwała Nr XLIV/954/2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

nr LX/1107/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów. 

 

25. Uchwała Nr XLIV/955/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie. 

 

26. Uchwała Nr XLIV/956/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

 

27. Uchwała Nr XLIV/957/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

 

28. Uchwała Nr XLIV/958/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

29. Uchwała Nr XLIV/959/2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok. 

 

30. Uchwała Nr XLIV/960/2017   w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego 

Nr 3 oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół 

Spożywczych  

w Rzeszowie. 

 

31. Uchwała Nr XLIV/961/2017 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego Nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie. 

 

32. Uchwała Nr XLIV/962/2017 w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – 

Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 

w programie Erasmus+. 

 

33. Uchwała Nr XLIV/963/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członka 

Rzeszowskiej Rady Seniorów. 

 

34. Uchwała Nr XLIV/964/2017 w sprawie określenia warunków i trybu 

przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 
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35. Uchwała Nr XLIV/965/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

36. Uchwała Nr XLIV/966/2017 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

37. Uchwała Nr XLIV/967/2017 w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie 

do kategorii dróg gminnych. 

 

38. Uchwała Nr XLIV/968/2017 w sprawie zaliczenia ulicy Cichej w Rzeszowie  

do kategorii dróg gminnych. 

 

39. Uchwała Nr XLIV/969/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bzianka. 

 

40. Uchwała Nr XLIV/970/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi (druk: XLIV/11/2017). 

 

Uchwały wraz z uzasadnieniami i załącznikami stanowią kolejno załączniki  

nr od 61 do 100 do protokołu. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - w związku  

z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XLIV sesji Rady Miasta 

Rzeszowa. 

 

Płyta CD, zawierająca nagranie audio z przebiegu XLIV sesji Rady Miasta Rzeszowa, 

stanowi załącznik nr 101 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 8:30 do godz. 14:30. 

Na tym protokół zakończono.            

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Andrzej Dec 

Protokołowała: 

 

Monika Gubernat 

 

Sprawdził:   

           

        Dyrektor           

Biura Rady Miasta 

 

Mirosław Kubiak 


